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  من القرآن الكرمي
وداعيا إِلَى اللَّه ) ٤٥(يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا  ﴿

  )حزاباأل(﴾ )٤٦(بِإِذْنِه وسراجا منِريا 
 ﴿ يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد

﴾ )١٢٥( الْمهتدينأَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِ
  )النحل(

 ﴿ تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي
 رِينالْكَاف مي الْقَودهال ي اسِ إِنَّ اللَّهالن نم كمصعي اللَّهو هالَت٦٧(رِس( ﴾

  )املائدة(
 ﴿ال تو مهنوا مظَلَم ينإِلَّا الَّذ نسأَح يي هابِ إِلَّا بِالَّتتلَ الْكلُوا أَهادج

 لَه نحنو داحو كُمإِلَها ونإِلَهو كُمزِلَ إِلَيأُنا ونزِلَ إِلَيي أُنا بِالَّذنقُولُوا آمو
  )العنكبوت(﴾)٤٦(مسلمونَ 

 ﴿نم كُنلْتنِ ونَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُم
  )آل عمران( ﴾)١٠٤( الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ ﴿ 
  )البقرة(﴾)١٤٣(... م شهِيداً الرسولُ علَيكُ



 ٤

  تنبيه 
  

  :حنب أن ينتبه قارئ هذه السلسلة ملا يلي
ـ مبا أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة تعلم فنون احلوار اإلمياين، واجلدال باليت هي  ١

الكثري من ولكن .. أحسن، فقد اهتممنا يف أصل الرواية مبا حيقق هذا الغرض، ومل ننشغل عنه بأي شاغل 
.. املعلومات التفصيلية أو التوثيقية قد حيتاج إليها لتحقيق هذا الغرض، وهي مما ال ميكن إدراجه يف األصل 

  .. فلذلك اكتفينا بإيرادها يف اهلوامش 
فلذلك حيتاج من يتعلم من هذه الرواية مراجعة ما ورد يف اهلوامش واالهتمام ا باعتبارها معلومات 

  .يه فهم وحتصيل ما يرد يف أصل الرواية من معلوماتأساسية تيسر عل
ـ أنا مل تم كثريا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص املقدسة اإلسالمية  ٢

أما سائر النصوص، فتوثيقها يستهلك صفحات كثرية، وقد يشغل القارئ عن املهمة اليت دف .. واملسيحية 
  ..  إليها هذه الرواية

وهلذا ... باإلضافة إىل أن أكثر ما نورده مما توزع وجوده يف الكتب الكثرية اليت اهتمت ذه الناحية 
  .نكتفي بذكر املراجع العامة اليت جلأنا إليها دون التدقيق يف التوثيق يف كل حمل

لترضي عن أو على األنبياء، وعدم ا ـ حنب أن نعتذر هنا عن عدم ذكر الصالة على رسول اهللا  ٣
الصحابة والعلماء واألولياء ـ كما هو شأن املؤلفات اإلسالمية ـ يف بعض املواضع، أو يف كثري منها، وذلك 

والضرورة الفنية تقتضي أن ال نذكر ذلك حىت ال ... ألن احلديث املفترض فيها حبسب الرواية بني مسيحيني 
واألنبياء  لقارئ املسلم أن يصلي على رسول اهللا وال حرج على ا... يؤثر يف أصل الرواية وجانبها الفين 

  ... كلما ذكروا بغض النظر عن كتابة ذلك 
ـ قد يعترض بعض أدباء األدب الواقعي على كثري مما يرد يف هذه السلسلة مما ال ميكن انسجامه مع  ٤

  .امة البسطاءكحفظ أبطال الرواية للنصوص الطويلة مع كون بعضهم من الع... اجلانب الفين الواقعي 
ولكنا ننبه إىل أن الغرض من السلسلة ليس أحداث الرواية، وإمنا اجلانب العلمي ... وحنن نقدر هذا النقد 

  .وإمنا ذكرنا هذه األحداث لنمزج املعلومة اليت قد تكون جافة مبا ييسر حتصيلها من التشويق واملتعة... منها 
  .املعلومة عليه بناء على اعتبارها األصلولذلك إذا تعارض التشويق مع املعلومة قدمنا 

  



 ٥

  املقدمة
ضت فرحا مسرورا بعد أن مسعت تلك األحاديث اجلميلة عن  ،من زيارة البابا يل التاسعيف صباح اليوم 

  . هرسولاهللا لومن ميثله من الورثة الذين مل يرتضوا لذوام قالبا غري القالب الذي اختاره ،  نبينا
  .. تصرين من جديد ولكن األمل عاد يع
اليت يستوطنها املسلمون من أولئك  املباركة الكبريةالرقعة كم ميكن أن يكون يف هذه : لقد قلت لنفسي

كم ميكن أن يكون هناك من جعفر وزين العابدين والطائي وبشر ..  ؟النماذج الراقية من ورثة النيب 
كم ميكن أن يكون من أعداد هؤالء، أو من ..  ؟١والشافعي والنورسي والبغدادي والصاحلي والسيد سليمان

  يقارم، ولو بأن يكتفي بالسري على خطاهم؟
فهم كاإلكسري .. وبعد أن قلبت بصري وبصرييت يف الواقع وجدت أن أعداد أمثال هؤالء ال تكاد تذكر 

يف وديان  وهم يف حال وجودهم قد يغرقون.. وقل من ميكن أن يستفيد منهم .. األمحر قل من يظفر م 
  .كعدمهميف الناس وبالتايل يصبح وجودهم .. النسيان، أو قد يتيهون يف صحارى اإلمهال والالمباالة 

.. سهلها وجبلها، وبرها وحبرهافوجدم ميألون األرض .. مث عدت ببصري وبصرييت إىل ورثة الشياطني 
  :صياحا ونعيقا ولغوا

وعرب وسائل  ،واملذياع، واألشرطة املسموعة واملرئيةوجدم يدخلون كل بيت عرب شاشات التلفزيون، 
  .اإلعالم الكثرية اليت تفنن أهل عصرنا يف اختراعها، كما تفننوا يف استغالهلا

ووجدم يستعملون كل احليل، ويلتمسون كل السبل ليصلوا إىل قلوب الذين يستهلكون تلك الوسائل 
يضع السماعات على أذنه لريقص معها باحلركات اليت  فكم رأيت من شباب.. بل حىت أجسادهم .. وعقوهلم 

  توحيها له املوسيقى اليت أبدع ورثة الشياطني يف التالعب ا؟
بل رأيتهم ببصري وبصرييت يدخلون اجلامعات .. ووجدم ال يكتفون بكل ذلك مما خيص العامة البسطاء 
لتجعله ذريعة جلهل  ،روحات تلبس لباس العلمومراكز العلم والثقافة ليمألوها مبا شاءت هلم أهواؤهم من أط

  .مركب يستحيل حموه، ولو صبت عليه مجيع حبار الدنيا
ولكن مكاسبها اخلفية .. ال مكاسب واضحة هلا .. ووجدم فوق ذلك كله يصرفون أمواال ضخمة 

لوسائل متلي إن مكاسبها هي استعباد اإلنسان نفسه، ليصبح لعبة بني يدي تلك ا.. أعظم من كل املكاسب 
  .عليه ما تشاء، فال جيد نفسه إال مسوقا للتحرك حسب رغبتها

حنن الذين كلفوا بأن حيملوا .. حنن املسلمني .. رحت أحبث يف واقعنا .. هذا كل بعد أن امتألت أملا ب
م رسالة أعظم األنبياء ليبلغوها إىل األرض، فيطهروها بذلك البالغ من ورثة الشياطني، ومن رجس أذنا

  :وحزنا على حزن ،فازددت أملا على أمل.. وذيوهلم 
فال يلتفت هلم، وال حياول أن يسمعهم .. لقد رأيت اخلطيب الذي يصعد املنرب وحوله األلوف املؤلفة 

وأحيانا تتوقف به احلروف، فيقرأ ما ال .. حروفها حرفا حرفا أرسالة رم، وهدي نبيهم، بل ينشغل بورقته يقر
                                                

 . هؤالء هم أبطال الرواية السابقة، والذين ميثلون دور ورثة النيب ) ١(



 ٦

وتنصرف بعدها  األلوف املؤلفة، وكأا كانت متثل متثيلية ساخرة، ومل تكن .. ما ال يفهمون يفهم، ويسمعهم 
  .تسمع كالم را أو هدي نبيها

ورأيت الواعظ الذي ينشغل بالسجع واجلناس والطباق واحلروف اليت ال نقط هلا واجلمل اليت تقرأ من 
  .ا، والسموم اليت تقتلها، والظالم الذي يسكنهااجلهتني عن التسلل إىل القلوب حملو الران الذي يغشاه

ورأيت املفيت الذي يوزع الفتاوى حبسب هواه، يفيت يف كل شيء، وال يتورع عن شيء، وال جيعل فتاواه 
سلما يعرج به العباد إىل رم، بل جيعل منها مسا يشوه به الدين وحقائق الدين، وجيعل منها مهواة تنحدر 

  .اليت تسكنها األهواء باملؤمنني إىل اهلاوية
  .. الذي يتعامل مع تالميذه كما يتعامل السيد مع عبيده  املعلمورأيت 

  .ولكنهم بسلوكهم يرتلون ا إىل احلضيض األسفل.. ورأيت غري هؤالء ممن يستلمون املناصب العالية 
***  

اعذرين : ول إليه، وقلت، وأنا يف غرفيت، فأسرعت أهر١بذلك اإلحلاح كانت أول مرة أمسع البابا ينادين
  .لقد شغلتين نفسي كما تعودت أن تشغلين.. حضرة الويل الصاحل 

  ألست مشتاقا إىل النيب اهلادي؟: قال
يف واقع ال يتقن شيئا كما يتقن أساليب اإلضالل ـ كما ترى ـ وحنن .. وكيف ال أشتاق : قلت

  .والتمويه والتالعب باحلقائق
  .وورثة النيب اهلادي.. واهلدي الذي خلفه النيب اهلادي .. النيب اهلادي فلن يصلح هذا الواقع إال : قال
حنن ال نرى إال األشباح اليت ال تستطيع أن تصل إىل األرواح، بل ال تفكر يف .. وأين هم؟ : قلت

  .بل تعترب احلديث معها وعنها لغوا وثرثرة.. الوصول إليها 
إن اهللا الرمحن الرحيم .. هذا الركن أن يعدم من األمة يستحيل على ركن خطري من أركان النبوة ك: قال

  .أرحم بعباده من أن يتركهم فرائس للشياطني وورثة الشياطنيالنور اهلادي 
  فما أمجل أحاديث الورثة؟.. حدثين عن ذلك .. فهل التقيت ببعضهم؟ : قلت
م، كما كان حديثنا يف الرحلة وسيكون حديثنا عنه اليو..  لقد شرفين اهللا، فالتقيت ببعضهم.. نعم : قال

  .السابقة عن الوارث
***  

بعد أن رأيت : مستغرقا يف كل ذلك، مث قال اعتدل البابا يف جلسته ومحد اهللا وصلى وسلم على نبيه 
وبعد أن آنس مين .. ما رأيت، ومسعت ما مسعت من حديث الوارث مما كنت قد ذكرته لك يف رحليت السابقة 

ترقيت يف السلم الذي كنت أحلم به إىل درجات عالية مل .. الص والثبات ما أنسوا قومي من الصدق واإلخ

                                                
يا ﴿ :أ بدعوة الناس إىل اهللا، ال الذي يتنظر حىت يأتيه الناس، كما قال تعاىل أشري ذا إىل أن الداعية الوارث هو الذي يبد) ١(

عي اللَّهو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرهأَيمي الْقَودهال ي اسِ إِنَّ اللَّهالن نم كمص رِينالْكَاف (
 )٦٧:املائدة(



 ٧

  .أكن أتصورها، وال أطمح هلا
وقد تثاقلت ـ بسبب تلك الكراسي الرفيعة، وما توفره من رغد عيش ـ إىل الدنيا مدة من الزمن إىل أن 

  ..ه إىل النيب اهلادي جاء ذلك اليوم العظيم الذي التقيت فيه اهلادي الذي هداين اهللا ب
.. يف ذلك اليوم كنت يف أواسط إفريقيا يف جولة هي أقرب إىل اجلولة السياحية منها إىل اجلولة التبشريية

غري مبال بأي خطر قد ألقاه يف  ،كنت حينها أسري بسياريت الفخمة ذات العجالت القوية خمترقا غاباا العذراء
  .سائل األمان يكفي حلمايتها وصد أي خطر عنها أو عينطريقي، ألن ما زودت به السيارة من و

  .. ولكن اهللا شاء يف ذلك اليوم أن أتعرض خلطر رمبا مل أتعرض ملثله يف حيايت 
رمبا يكون شيئا من الغيب، ورمبا يكون من .. لقد اصطدمت سياريت بشيء ال أزال إىل اآلن أجهله 

مل أعرف إال أنه أصاب سياريت مبا جعلها ال تطيق السري .. املهم أين إىل اآلن مل أعرف ما هو .. الشهادة 
وقد أصابين ذلك لع شديد، فقد كنت يف أدغال الغابات، وليس بني يدي إال احليوانات .. خطوة واحدة 

فلم خيرج من تلك .. ليس له إال معىن واحد هو املوت املؤكد واحدة والتقدم يف تلك الغابة خطوة .. املفترسة 
  .أحد من الناس ساملا الغابات

وصرت أشعر جبسدي فيه .. وبني الدنيا واآلخرة  ،يف ذلك احملل الذي كان برزخا بني املوت واحلياة
يف ذلك احملل ارتفع عين ذلك التثاقل إىل األرض، وشعرت من جديد بتلك .. لكها ليستلمها اكعارية جاء م

  .اإىل تلك الشمس اليت دعتين العذراء للبحث عنه األشواق
، وهو يسري حنوي كما يسري الربء )معلم السالم(ومبجرد أن دب ذلك الشعور إىل نفسي رأيت صاحبك 

وما إن حملته حىت أسرعت مهروال إليه، وقد رأيت فيه احلياة اليت .. إىل املريض، وكما تسري العافية إىل املبتلى 
  .يئست منها، والعافية اليت غادرتين، وكنت أتصور أا ال ترجع

  ما الذي جاء بك إىل هنا؟.. عجبا : استقبلين بابتسامته اليت عهدا منه، وقال
  .هذه السيارة اليت ترى هي اليت جاءت يب إىل هنا.. سياريت : قلت

  ؟لتقودك إىل هنا أأعطيتها عقلك وإرادتك: ابتسم، وقال
ماله علي عقلي، وما طلبته وأنا مل آت إال وفق ما أ.. وإراديت كذلك .. عقلي ال يزال لدي .. ال : قلت
  .مين إراديت
ال هذه السيارة املسكينة املسخرة اليت ال ميكنها إال .. فعقلك وإرادتك مها اللذان جاءا بك إىل هنا : قال

  .أن تطيع إرادتك، وتستجيب لعقلك
  .. ذلك صحيح : قلت

  ال طائرة؟ما الذي جاء بك إىل هنا، فأنا ال أرى معك سيارة و.. وأنت : مث عقبت قائال
  .الذي خلق السيارة والطائرة يستطيع أن ينقلك ما، ويستطيع أن ينقلك بغريمها: قال
 خيرج منها أحد يسري على قدميه ساملا، فكيف ظهر لك أن تسري ملإن هذه الغابة خطرية جدا، و: قلت

  فيها؟



 ٨

  .. يل يف الغابة حاجة، فأنا أحبث عنها : قال
ال يأيت مثل هذه الغابة إال من .. والغزالن املفترسة .. ال األسود املفترسة ليس يف الغابة إ: ابتسمت وقلت

يريد أن يفترسفترس، أو يريد أن ي.  
  .هناك من يريد أن يفترس اللحوم، وهناك من يريد أن يفترس احلقائق: قال
  احلقائق ال تفترس يف الغابات؟: قلت
.. فلكل خلق حقيقته اليت إليها يرجع .. ها ربك لو مل تكن هناك حقائق تزين الغابات ما خلق: قال

  .ؤوليوسره الذي إليه 
  ومن يعرفك باألسرار يف مثل هذه ااهيل؟: قلت
.. الذي هدى النحل إىل صناعة العسل، وهدى الطري يف أجواء السماء، وهدى النجوم يف مساراا : قال

  .ن يكشف يل عن األسرارلن يعجز أن يرسل يل من اهلداة من يدلين على احلقائق، وم
  أال ختاف أن تقع يف يد من يضللك؟: قلت
  .تنريها وللمضللني ظلمات ال ميكن جلميع أشعة الدنيا أن.. للهداة نور ال تطفئه الظلمات : قال
  .حنن يف غابة ليس فيها إال التضليل والتمويه..  ؟فأين اهلداة:  قلت
أال ترى أن أبسط طائر ميكنه أن خيرج من هذه .. لداللة بل حنن يف غابة ليس فيها إال اهلداية وا: قال

  الغابة من غري عناء؟
  .وهو يرى يف السماء ما ال نراه حنن املتثاقلون إىل األرض.. ذلك أنه يطري : قلت
فهو إن مل تفترسه السباع .. فلنطر كما يطري، لنبصر ما يبصر، فال ينتظر املتثاقل إال االفتراس : قال

  .اليت زينت له أن يقع يف أيدي السباعافترسته نفسه 
أين تذهب .. ما بالك : قلت.. فأسرع إليه .. ما قال ذلك حىت رأى طريا مجيال يترمن بأحلان عذبة 

  وتتركين؟
   أال تعرفه؟.. األولياءالذي حتدث عنه  ١السيمرغ إنه.. إن هلذا الطائر هو الذي جئت أحبث عنه : قال
  .. فازة إال البحث عن النجاة أنا ال أعرف يف هذه امل: قلت
وال تدعها  ،قدها..  اركب سيارتك، وال تدعها تركبك .. ال تتثاقل إىل األرض .. لقد ذكرا لك : قال

  .. دك وتق
مث انصرف مسرعا حنو ذلك الطائر العجيب الذي كان يرسل من األحلان ما ميأل القلوب  ،قال ذلك

  .ره وال تفسريهبطرب ال يستطيع أي لسان يف الدنيا تصوي
  .. فامتطيت السيارة، ورحت أنتظر قدر اهللا .. بعد أن غاب عين عاد اليأس يدب إىل نفسي من جديد 

: فصحت.. رجل هو أشبه الناس باحلكيم، ومبحمد الوارث بمل أفطن بعدها إال .. أخذتين سنة من النوم 
                                                

لفريد الدين العطار، وأشري بالسيمرغ إىل الطيور اليت كانت تبحث عن امللك، وتطري شوقا إليه، )منطق الطري(أشري به إىل  )١(
 .وكل ذلك من باب الكناية على أن طريق اهلداية ال حدود له



 ٩

  لتنقذين؟ـ يا حممد ـ ها قد أرسلك اهللا إيل 
  .. كل من أطاعين أنقذته من املوت احملقق.. ليس يل من دور يف هذه الغابة إال اإلنقاذ  فأنا.. أبشر : قال
  ومن هو األمحق الذي يرفض أن تنقذه؟: قلت
  .وإن شئت أريتك من جثثهم ما ميلؤك رعبا.. كثريون هم : قال
  .هؤالء جمانني ال محقى: قلت
كلما جئت إليهم حمذرا من السباع .. الناس  ولكنهم يدعون أم أعقل الناس وأعلم الناس وأغىن: قال

  .اذهب، فلسنا يف حاجة إليك: وقالوا.. املتربصة والثعابني املتلهفة كلما أداروا رؤوسهم وصعروا خدودهم 
فلن جتد مين .. سر يب حيث شئت، واقطع يب أي واد، واصعد يب أي جبل.. أما أنا فبحاجة إليك : قلت

  .إال الطاعة والتسليم
  .نت تعلم أن الطريق صعبة شاقةأ: قال
  .أن املوت يف هذه الغابة بني أنياب السباع أصعب وأشقـ ذلك ـ كوأعلم : قلت
  فهل متلكها؟.. إن السري يف هذه الغابة حيتاج إىل قوة وبصرية وصرب : قال
  .إن مل أملكها يف مجيع حيايت، فسأملكها اليوم: قلت
  .ريق شرك أو أحبولة أو حفرة ميكن أن تقع فيهاأنت تعلم أن يف كل خطوة يف هذه الط: قال
  .ولوال ذلك لكنت قطعت الطريق بنفسي، وما احتجت إليك لتدلين.. أعلم ذلك : قلت
فما أيسر السري على .. فما عليك إال أن تتبعين .. فما دمت قد حتققت باإلرادة، وحتليت باهلمة : قال

  .صاحب اإلرادة، املتحلي باهلمة
  فكم يا ترى ميكن ألرجلنا الضعيفة أن تقطع تلك املسافة؟.. السيارة مسافة طويلة لقد سرت ب: قلت
ألن خطأ واحدا سيضعنا يف .. املهم هو أن نسري يف الطريق الصحيح .. ال يهم الزمن يف هذه احملال : قال

  .أفواه السباع
  ؟!وسياريت: قلت
  .أكثر من أريد أن أنقذهمك تردد ما ردد اأر: قال
  ت لديهم سيارات؟أكان: قلت
  .لقد أهلكتهم سيارام.. لو مل تكن لديهم سيارات لنجوا : قال
  كيف أهلكتهم مع أا مل تصمم إال لإلنقاذ؟: قلت
وإن شئت .. فهلكوا وهلكت سيارام معهم.. لقد تعلقوا ا، فلم يستطيعوا أن يسريوا ويتركوها : قال

  .ورغبة عن التعلق ا ،أريتك من هياكلها ما ميلؤها زهدا يف سيارتك
  .لعل مهيت تترفع عن هذه السيارة اليت التصقت بروحي.. فأرين ذلك : قلت

  .. مل يسر يب إال قليال حىت رأينا سيارة اخترقتها بعض القوارض، وحولتها مأوى هلا 
  أين صاحب هذه السيارة؟: قلت



 ١٠

  .انظر إىل أسفلها: قال
لقد استعملت كل األساليب ألنقذه، .. هذا هو صاحبها  :نظرت فإذا هيكل عظمي مألين بالرعب، فقال

فلما أكثرت من اإلحلاح أخرج بندقية من .. بل تصورين لصا يريد أن يسرق سيارته .. وأىب .. فلم يستجب 
  )إن مل تغادر أيها البدائي هذا احملل، فسأقتلك بسالحي هذا: (سيارة وصوا يف وجهي، وقال

  .النظر إىل جثتهفأنت اآلن تشفي غيظك ب: قلت
  .. وعندما طردين بكيت .. لقد حزنت عليه حزنا شديدا : قال

  أم على نفسك؟.. عليه : قاطعته قائال
لقد حاولت أن أستشفع له .. فأنا أعلم أن املصري الذي كان ينتظره هو هذا املصري .. بل عليه : قال

القوة وحدها هي اليت .. نا القوة ه.. ال مكان هنا للعواطف : بدموعي لكنه ضحك ضحكة عالية، وقال
  .حتميك

  فأين ذهبت قوته؟: قلت
وكل ما عداها .. يف هذا الوجودقوة واحدة  فليس هناك إال..  يكذب على نفسه كان املسكني: قال
  .وما عداه مفازة.. وليس هناك إال حصن واحد .. ضعف 

  ألجور اليت تتقاضاها؟وما هي ا.. وما الذي جعلك متارس هذه الوظيفة؟ .. من أنت؟ : قلت
 ،وأما وظيفيت فهداية من انقطعت به السبل) .. حممد اهلادي(أما أنا فرجل من أرض اهللا امسه : قال

يكفيين أن أرى من أنقذته .. وأما األجر الذي أناله فهو جناة من جنا، وهداية من اهتدي .. واحتارت به الطرق 
  .يسري بعافية يف وسط أهله وماله وولده

  .فحدثين حديثها.. ال بد أن لك قصة غريبة .. إن أمرك عجيب : قلت
  .فال تقطع مثل هذه الطريق الطويلة إال باألحاديث.. لك ذلك : قال
  من أين تبدأ قصتك؟: قلت
  .. من الضالل تبدأ قصيت : قال
  أقصة اهلادي تبدأ من الضالل؟.. عجبا : قلت
  )٧:الضحى) (ضاالً فَهدى ووجدك﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل .. أجل : قال
  .هذه اآلية قرأا كثريا يف قرآن املسلمني.. بلى : قلت
  .. للناس أمجعني  هبل يف قرآن رب العاملني الذي هو خطاب: قال
  .فكيف بدأ الضالل يتسرب لتحل حمله اهلداية: قلت
  .. امسه حممد الوارث  كان لقد هداين اهللا إىل رجل من أهله من الصاحلني من ورثة رسول اهللا : قال

  .ومسعت رحلته إىل حممد.. لقد زرته قبل سنوات .. أعرفه : قاطعته قائال
  .يدعو إليهاـ بسلوكه ـ وقد امتألت باملعاين العظيمة اليت كان .. لقد صحبته مدة من الزمن : قال
اء الذئاب، حيث ال تسمع إال عو ،وتسري إىل هذه البالد.. فما الذي جعلك ترغب عن صحبته : قلت



 ١١

  ؟وزئري األسود
  .. لقد ذكرت ما كنت فيه من الضالل، فامتألت مها وغما : قال
  أخفت أال يتوب اهللا عليك؟: قلت
فيستحيل على الغفور الرحيم أن يستغفره عبده، مث ال يغفر .. لقد أيقنت بأن اهللا قد تاب علي .. ال : قال

  .له
  فما الذي دعاك إىل احلزن إذن؟: قلت
حزنت على البشر التائه يف صحراء نفسه، الغارق يف أوحال شهواته، املصلوب على خشبة  لقد: قال

  .أهوائه
  وما متلك أن تفعل أنت له؟: قلت
إن الرمحن الرحيم الذي ما أنزل داء يرتبط بالطني إال أنزل له من الدواء ما : لقد قلت لنفسي: قال
ك لن يكون يف الروح داء إال ويرتل اهللا من األدوية ما فلذل.. لن يتخلى عن الروح اليت هي األصل  ،يقاومه
  .يقاومه

  فماذا فعلت؟: قلت
فلذلك ظللت مدة يف تلك األحزان إىل أن جاء اليوم الذي .. لقد قعد يب العجز عن معرفة الدواء : قال

  .وال كيف ذهب ،أرسل اهللا يل فيه رجال ال أزال إىل اآلن ال أعرف كيف جاء
  ما امسه؟: قلت
  )معلم اهلداية(مل أكن أناديه إال بـ : قال
  ؟.. !معلم اهلداية : قلت
وقد سألته أول ما زارين عن أسرار اهلداية اليت تقضي .. فلم يكن له حديث إال عن اهلداية .. أجل : قال

ر، فلن ينال اهلداية وال علوم اهلداية إال من سار يف األرض، وخرب البش.. سر يف األرض : على كل ضالل، فقال
  .وتعلم لغة الطري، وسلك مسالك النحل، وسكن قرى النمل

  .. إن هذا الرجل يلغز وال يهدي : قلت
  .وحتتاج العبارة إىل ثوب إشارة.. أحيانا تلبس اهلداية لباس األلغاز : قال
  ؟ههل فهمت مراد: قلت
وأعيش فترة من . . فقد وضح يل لغزه هذا بلغز أمكنين أن أحبث عنه.. لقد فهمت مراده .. أجل : قال
  .يف البحث عنه حيايت

  فما قال؟: قلت
ترياق اهلداية حيتاج إىل عشرة أوصاف لن تناهلا إىل يف عشرة حضائر، ومن عشرة أفواه : لقد قال يل: قال

 ..  
  فما الفم األول؟: قلت له



 ١٢

   ١.فال يتجاوز ا منازهلا.. يعرف للمراتب حقها  الفم الذي: قال
  اين؟فما الفم الث: قلت له

   .٢ يسيل ما جف من الدموع، ويلني ما قسا من القلوب الفم الذي: قال
  فما الفم الثالث؟: قلت
   .٣يكشف عن اجلواهر بالقيل والقال، واجلواب والسؤال، ال باملراء واجلدل الفم الذي: قال
  فما الفم الرابع؟: قلت
، وعتق من سجون العالئق، فصار بني الناس طهر لسانه مباء احلقائق، وزين مبواثيق الرقائق الفم الذي: قال

   .٤كالبدر املتأللئ، تنشق له حجب الظلمات، وتندك له صروح الطغاة
  فما الفم اخلامس؟: قلت
  .٥ولكنه أبلغ من كل لسان.. الفم الذي ينطق من غري لسان : قال
  فما الفم السادس؟: قلت
   .٦قدس األقداسىل ، لريفعها إاألدناسالفم الذي يطهر أرض النفوس من : قال
  فما الفم السابع؟: قلت
   .٧يرفع صوته، فتعلو برفعه الرايات، وتنتشر املكرمات الفم الذي: قال
  فما الفم الثامن؟: قلت
فأجاب عن كل .. الفم الذي حلي حبلية الورع، وزين بزينة العلم واحللم، ونور بأنوار البصرية : قال

  .٨أزال كل مشكلةسؤال، وحل كل إشكال، ورفع كل معضلة، و
  فما الفم التاسع؟: قلت له

   .٩الضباب وميحو السراب، ئليطف احملو، على يثور الذي الفم: قال
  فما الفم العاشر؟: قلت
   .١٠يسلك القفار، ويقطع البحار، لينشر األنوار الفم الذي: قال
  فهل حبثت عن هذه األفواه؟: قلت

                                                
 .، وهو الفصل األول من هذه الرسالة)احلكيم(أقصد به ) ١(
 .، وهو الفصل الثاين من هذه الرسالة)الواعظ(أقصد به )٢(
 .، وهو الفصل الثالث من هذه الرسالة)احملاور(أقصد به )٣(
 .، وهو الفصل الرابع من هذه الرسالة)املعلم(أقصد به )٤(
 .، وهو الفصل اخلامس من هذه الرسالة)القدوة(أقصد به ) ٥(
 .ن هذه الرسالة، وهو الفصل السادس م)املريب(أقصد به )٦(
 .، وهو الفصل السابع من هذه الرسالة)اخلطيب(أقصد به )٧(
 .، وهو الفصل الثامن من هذه الرسالة)املفيت(أقصد به ) ٨(
 .، وهو الفصل التاسع من هذه الرسالة)احملتسب(أقصد به )٩(
 .، وهو الفصل العاشر من هذه الرسالة)الشاهد(أقصد به )١٠(



 ١٣

فلذلك سرت يف كل بالد اإلسالم .. ن بالد اإلسالم لقد ذكر يل أا يف عشرة حضائر م.. أجل : قال
  .أحبث عنها حىت وجدا

  وجدا مجيعا؟: قلت
كما ال ميكن أن يكتمل الشعاع األبيض إال جبميع .. فال تكمل اهلداية إال باجتماعها مجيعا .. أجل : قال

  .ألوانه
  فهل ستحدثين حديث رحلتك هذه؟: قلت
وسنقطع بكل واحد من هذه األفواه مرحلة من .. األمان عشر مراحل فبيننا وبني .. يسرين ذلك : قال
  ..  وأنه ميكن يف أي حلظة أن يهم بنا سبع، أو تلدغنا عقرب.. أن ال تنسى أننا يف غابة على .. املراحل 

  .. مينعين من أن أعيش ما تقول إن ذلك : قلت
  .ى بصريتكفلست أحتاج سو.. وأرسل ببصريتك إيل .. دع بصرك جلسدك : قال
  فمن أين ابتدأت رحلتك؟: قلت

  :مستغرقا يف كل ذلك، مث قال أشار إيل أن نسري، مث محد اهللا وصلى على نبيه 



 ١٤

  أوال ـ احلكيم
وفيها التقيت أول حامل ملشعل من .. تلك البالد اليت بدأ ا التاريخ .. بدأت رحليت من بالد اهلند 

سأقص عليك القصة من .. ) النيب احلكيم(وفيها تعرفت على ) .. ةمشعل احلكم(هو و ،مشاعل اهلداية النبوية
  :البداية

التقيت رجال  ١)نظام الدين(وأمام مسجد من مساجدها العظيمة امسه .. كنت أسري يف مدينة نيودهلي 
وذكر يل ـ وهو فرح ) .. حممد زكريا(وقد ذكر يل أن امسه ..  ٢الكاندهلويكان الناس يطلقون عليه لقب 

أن ينتصر يف له أما أحدمها، فقدر اهللا .. إىل اهللا  اهلداةمها من أكرب  ،بذلك ـ أنه حيمل اسم نبيني كرميني فخور
  .وأما الثاين، فقدر اهللا له أن يشنق يف سبيلها.. دعوته 

، حسبته يف البدء صاحب املكتبة، فقد رأيته يرتب كتبها، )نظام الدين(كان أول ما التقيته يف مكتبة قرب 
  .نظمها باهتمام، وكأنه صاحبهاوي

.. أردت يف تلك األيام أن أنشغل بتعلم النحو، فقد رأيت أنه ال مناسبة أحسن من تلك املناسبة لتعلمه 
أتسمح يل أن : واالبتسامة تشع من شفتيه ،فطلبت منه أن يعطيين حاشية من احلواشي على األلفية، فقال يل

  أسألك سؤاال؟
  .سل ما بدا لك: قلت
  أم لك خربة سابقة فيه؟.. هل أنت مبتدئ يف تعلم النحو  :قال
وقد دعتين الغربة إىل االنشغال .. أنا أجهل الناس ذا العلم : قلت وإن شئت.. بل أنا مبتدئ : قلت

  .بتعلمه
  .ولدينا الكثري منها هنا.. فأنصحك إذن أن تقرأ كتبا أيسر وأبسط : قال
  .أفضل ما كتب يف النحولكين مسعت أن هذه احلاشية من : قلت
  .فما صلح لزيد قد يضر عمرا، وما حسن لبكر قد يقبح خبالد.. األفضل يتعدد : قال
  .. دلين على هذه الكتب اليت نصحتين ا .. سأعمل بنصيحتك .. ال بأس : قلت

                                                
  . ومنه يديرون شئون الدعوة يف العاملجلماعة الدعوة والتبليغ، ركز الرئيسي باهلند، وهو املديوبند يف دهلي هو ب) ١(

وحنب أن ننبه هنا إىل أنا حاولنا يف هذه الرسالة أن جنمع أكثر ما قدرنا عليه من شخصيات ومجاعات مسلمة متارس مهمة 
، وقد دعانا إىل هذا ما  مناهجها تسري على قدم النيب اهلادي الدعوة إىل اهللا، باعتبار أن هذه اجلماعات مجيعا، مهما اختلفت 

  .ينعق به املتطرفون من تبديع كل من يعمل لإلسالم، أو احلكم بضالله
وننبه ـ كذلك ـ إىل أن ما نذكره من شخصيات وأماكن وأحداث وغريها، ال عالقة هلا بالواقع إال عالقة الرمزية اليت 

 .وما كان من ذلك منطبقا مع الواقع أشرنا إليه يف اهلامش.. تقتضيها األعمال الفنية 
من وهو ). م١٩٣٠ -هـ١٣٤٨ت ( الكاندهلوي حممد زكريا  أشري به إىل الداعية العظيم السائر على قدم النيب ) ٢(

والشيخ أمحد  ، تتلمذ على أبيه وعلى الشيخ حممد إلياس الكاندهلوي ،التبليغالدعوة ومشاهري علماء اهلند، ومن كبار مجاعة 
أوجز (: له حنو مثانية ومثانني مؤلفًا منها ..  العلوم، وخترج عليه خلق كثري تصدى للتدريس والتأليف يف مظاهر..  اهلارنفوري

المع الدراري على (؛ )األبواب والتراجم على صحيح البخاري(املتقدمني؛  على طريقة شراح احلديث  )املسالك إىل موطأ مالك
 .من الكتب غريهاباإلضافة إىل ..  )الكوكب الدري على جامع الترمذي(؛ )للبخاري يح اجلامع الصح
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يف  ، وكتب)املبتدئنيحنو (ويف جناح من أجنحتها كتب على لوحه .. سار يب قليال يف أركان املكتبة 
  )احملترفنيحنو (، ويف درج فوقهم مجيعا )املتوسطني حنو(الدرج الذي فوقه 

  هذه أول مرة يف حيايت أرى الكتب ترتب ذا األسلوب؟: قلت
لقد من اهللا علي، فرتبت اجلميع حبسب .. ليست كتب النحو وحدها هي اليت رتبت ذا األسلوب : قال
  .. مراتبها 

  زبائنك كثريا؟أنت مهتم مبكتبك، وب: قلت
  .. هذه مكتبة أخ من إخواين يف اهللا : قال
  فأنت تعمل عنده؟: قلت
لقد رأيت هذه الكتب ال تراعي مراتب الناس، فأردت أن أرتبها، ليتيسر على .. أنا أعمل عند اهللا : قال

.. داية رفض يف الب.. وقد طلبت من صاحب املكتبة أن أفعل هذا .. كل طالب علم أن جيد بغيته من غري عناء 
وهو اآلن ـ حبمد اهللا .. من مكتبته، طلب مين أن أرتبها حبسب ما ذكرت له الناس ولكنه عندما رأى نفور 

  .ليهاعـ راض عما جينيه منها، بل يعتقد أن الترتيب الذي وضعته هو السر يف إقبال الزبائن 
  لكأين بك أحد الذين أحبث عنهم؟.. من أنت : قلت
  .فال أجتاوز ا منازهلا.. للمراتب حقها  أنا الذي أعرف: قال
  ففمك هو الفم األول؟: قلت
  .ففمي ـ حبمد اهللا ـ هو ذلك الفم.. إن كانت احلكمة هي الفم األول : قال
   ؟فهل لك أن ترتب كتيب لوجه اهللا.. لوجه اهللا  من صاحب هذه املكتبة أن ترتب كتبهلقد طلبت : قلت
  .فقد ظفرت ببغيتك عندي.. إن كنت الباحث عن اهلادي : قال
  .. أنا ذلك الرجل : قلت
  .منازهلافاصرب معي ألعلمك حكمة احلكيم الذي يضع األمور يف مراتبها، وال يتجاوز ا : قال

  )٦٩من اآلية: الكهف)( ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه صابِراً وال أَعصي لَك أَمراً﴿ :قلت 
***  

أراك تم : وغاية اجلمال والتناسق، قلت له.. يف غاية النظام والترتيب كان وقد .. سرت معه إىل بيته 
  .. بالترتيب يف كل شيء 

من رأى النظام البديع الذي بىن اهللا به أكوانه، ومن رأى الترتيبات العجيبة اليت رتبها ال ميلك إال أن : قال
  .جيعل من حياته كلها مرآة يتجلى فيها بديع الصنع اإلهلي

  .البعض يعترب ذلك وسوسة :قلت
وحنن .. والوسوسة يف عامل النفس، ال يف العوامل املرتبطة باهللا .. ال يف النظام  ،الوسوسة يف الفوضى: قال

  .. فلذلك نرجو من اهللا أن يأجرنا عليها .. حبمد اهللا ال نتحرك حركة إال بنية تربطنا باهللا 
  .سواء كانت من الدنيا أو من اآلخرة: قلت
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سواء .. أما املوصولون باهللا، فهم عبيد هللا مطلقا .. ليس هناك دنيا وال آخرة إال يف أعني احملجوبني  :قال
  .تلك الداريف هذه الدار أو يف كانوا 

أهذه كتب : غالفها مفهرس بفهارس خمتلفة، فقلت.. شد انتباهي يف مكتبة بيته أربعة سجالت ضخمة 
  تكتبها؟

  .بهابل هذه مشاريع لكتب أكت: قال
  ال بد أنك تكتب يف الشريعة؟.. يف أي مواضيع تكتب : قلت
  .أو من يعيش الشريعة.. أنا أكتب من يكتب يف الشريعة : قال
  ما الذي تقصد؟.. مل أفهم : قلت
  .افتح دفترا منها، وسترى ما أكتب: قال
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  ـ مراتب املخاطبني ١
ال يكَلِّف اللَّه ﴿ :زين غالفه بقوله تعاىلد قو..  ١)مراتب املخاطبني(فتحت الدفتر األول، وكان عنوانه 

لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه ﴿  :وفوقها كتب قوله تعاىل.. ) ٢٨٦من اآلية: البقرة)(نفْساً إِلَّا وسعها
، وبينهما )٧:الطالق) (لَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراًرِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِ

  )٥٠من اآلية: طـه)(ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى﴿ :قوله تعاىل 
  .فإين أرى لك اهتماما ذا النوع من الفقه.. الشك أن هذا الكتاب يف فقه الدعوة : قلت
  .. وستعرف موضوعه .. افتحه  :قال

وجبانب كل اسم وضعت بعض .. فلم أر فيه إال جداول كثرية ملئت بأمساء كثرية .. فتعجبت .. فتحته 
  .. املعلومات املرتبطة به 

  أنت من املخابرات إذن؟: قلت، وقد أصابين بعض الفزع
  .ال املخابرات األرضية.. من املخابرات اإلهلية ولكين .. تستطيع أن تقول ذلك : ضحك، وقال

  فما الفرق بينهما؟: قلت
وخمابرات أهل اهللا تبحث يف أمن .. أهل األرض أمن املخابرات األرضية تبحث عن أمن األرض، و: قال
  .. عامل النفس أمن النفس، و
  وما حاجة عوامل النفس هلذه املعلومات؟: قلت
ويسجل ما يرتبط مبرضهم من تواريخ .. ضاه أال ترى الطبيب احلاذق الناصح املاهر كيف يسجل مر: قال

  وحنوها؟.. ومن أدوية 
  رأيت بعض األطباء يفعل ذلك؟.. أجل : قلت
  مل؟: قال
  .وحىت ال يسقيهم دواء قد يصطدم مع بعض أدوائهم.. يفعل ذلك نصحا للمرضى : قلت
فقد .. ها بنيان اإلنسان ومجيع العوامل اخلفية اليت يتكون من.. وعامل الروح .. وهكذا عامل النفس : قال

  .رية ال يصبح ا اإلنسان إنساناطوذلك قد يؤدي إىل تشنجات خ.. يصطدم اخلطاب مع بعضها مع اآلخر 
  فماذا فعلت حىت تتجنب هذا النوع من التشجنات؟: قلت
مث سجلت ما يرتبط بكل واحد منهم من .. سجلت أمساء مجيع املرضى الذين رغبت يف عالجهم : قال

  .وعلل وحاجات خمتلفة حىت أراعيها يف حال خطايب هلم حىت ال أسقيهم من الشريعة ما ينفرهم عنهاطباع 
  .. خانات  ستأراك وضعت أمام كل اسم : قلت
، وحاجاته وأحوالهوتوجهاته فقد رأيت أن كل إنسان خيتلف عن غريه يف طباعه وقدراته .. أجل : قال

  .ستافلذلك صارت اخلانات .. كون هلم أعراف معينة وأحيانا يكون الشخص من عائلة معينة، وت
                                                

احلائز على جائزة نايف بن عبدالعزيز آل ) ضوء الواقع املعاصر يف منهج الدعوة(من مراجعنا املهمة يف هذا الباب كتاب )١(
 .مد آل عرعورعدنان بن حم:تأليف، للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة سعود
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  استلهمت هذه املعاين؟.. أو من أي عامل اجتماع .. من أي عامل نفس : قلت
  .. وحكيم احلكماءمن عامل العلماء، وإمام األئمة، وهادي اهلداة : قال
  من؟: قلت
   ؟!ومن غري السراج املنري الذي أنار اهللا به عوامل الدين والدنيا: قال
  ؟!حممد رسول اهللا : قلت
  .ودين مهة أنا إن اخترت لنفسي قالبا غري القالب الذي اختاره.. مبتدع أنا إن سرت خلف غريه : قال
  .فال ميكن أن نثبت السنة إال بالسنة.. فحدثين عن شواهد استنانك : قلت
  هو القرآن؟ أمل يكن خلق حممد .. وبالقرآن : قال
  شة ـ رضي اهللا عنها ـ هكذا حدثت عائ.. بلى : قلت
وتشرف  وحدث كل من شهده .. بل هكذا حدث القرآن وحدثت السنة وحدثت السرية : قال
  .بصحبته
  :طباعال

  ما الذي تريده بالطباع؟.. فلنبدأ من اخلانة األوىل : قلت
هف، فرأيت منهم صاحب احلس املرلقد تأملت اخللق، فرأيتهم متفاتون يف طباعهم تفاوتا عجيبا، : قال

ورأيت منهم العقالين ذا التفكري .. الذي يتأثر بالعاطفة، ويستجيب للموعظة بسهولة ويسر ،والطبع الرقيق
ورأيت .. ورأيت منهم الذي يؤخذ بالترغيب.. واالستدالالت الرياضية  ي،الذي ال يناسبه إال الطرح العقل

.. ورأيت منهم املتعامل.. ت منهم اادل العنيدورأي.. ورأيت منهم املسامل املنصت.. منهم الذي يتأثر بالترهيب
  . ورأيت منهم الضعيف.. ورأيت منهم القوي.. ورأيت منهم املتجاهل

ألين حينذاك لن أحصد .. وقد رأيت من العبث ومن الفوضى أن ال ألتفت هلذه الصفات املتنافرة املتغرية 
فيقتلها باجلفاف، .. باتات اليت حتتاج إىل الرطوبة وأكون حينذاك كمن يزرع يف األرض اجلافة الن.. إال الفشل 

  .وال جيين غري السراب
  فالتأمل هو الذي هداك هلذا؟: قلت
لقد .. ولوال تدبره ما اهتديت إىل هذا .. ولوال القرآن الكرمي .. لقد تغذى تأملي بالقرآن الكرمي : قال

  .. ليها قدرة بارئها على معرفة ما جيري داخلها رأيت القرآن الكرمي كيف يتغلغل إىل النفس البشرية، ليوحي إ
وقوله ) .. ٢٤: األنفال)(واعلَمواْ أَنّ اللّه يحولُ بين الْمرِء وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ﴿ :امسع قوله تعاىل 

ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ونعلَم ما  ﴿:قوله تعاىل و) .. ١٩: غافر)(يعلَم خآئنةَ األعينِ وما تخفي الصدور﴿ :تعاىل 
رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسو١٦: ق)(ت(  

وامسع كيف تشعر هذه اآليات يمنة اهللا على ملكوته ؛ بالعلم والقدرة والسمع والبصر، ومبراقبة اهللا للعبد 
  ) .. ١٨:األنعام)( وهو الْقَاهر فَوق عباده وهو الْحكيم الْخبِري﴿ .. يف كل قول وفعل يف كل حني، و

إن هذا االسم يعين أن اهللا هو العامل خبفايا األمور، واملطلع ) .. اخلبري(أال ترى كيف ختتم هذه اآلية باسم 
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  ا؟ ولذلك يتعامل مع عباده على أساسه.. على دقائق األشياء 
يف معرض احلديث عن أحكامه عن خربته بأعمال خلقه، ألن العامل بذوات اخللق  تعاىللذلك خيربنا اهللا 

  :١أعلم بأعماهلم
والَّذين يتوفَّونَ منكُم   ﴿: تعاىلففي معرض ذكر اهللا تعاىل جلواز تزين النساء بعد انتهاء إحدادهنا، قال 

برتاجاً يوونَ أَزذَريي أَوف لْنا فَعيمف كُملَيع احنفَال ج نلَهأَج نلَغراً فَإِذَا بشعرٍ وهةَ أَشعبأَر فُِسهِنبِأَن نص فُِسهِنن
بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو وفرع٢٣٤:البقرة(﴾ بِالْم(  

عديا على اهللا، فاهللا هو اخلالق اخلبري خبلقه، وهو وهي حتمل عتابا مبطنا ملن ينكر عليهن، ألن يف إنكاره ت
  .أعلم مبا يف نفوسهم وبواطنهم، وله وحده لذلك احلق يف اإلنكار أو عدمه

إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعما هي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراَء فَهو  ﴿: تعاىلويف معرض ذكره للصدقات قال 
، فاهللا تعاىل عقب على هذا )٢٧١:البقرة(﴾ م ويكَفِّر عنكُم من سيئَاتكُم واللَّه بِما تعملُونَ خبِريخير لَكُ

السلوك الذي هو إظهار الصدقات أو إخفائها بكونه خبريا، وكأنه خيرب من أظهر الصدقات بأن اهللا خبري يعلم 
ية ال تدل حبد ذاا على اإلخالص أو على الرياء، وهلذا فهي حتتاج إىل فالعالن... نيته يف إخراجه هلا عالنية 

  .خبري مييز بينهما
إِذْ تصعدونَ وال تلْوونَ علَى أَحد والرسولُ يدعوكُم في أُخراكُم فَأَثَابكُم  ﴿:ومثل هذا يقال يف قوله تعاىل

 تعاىل، وقوله )١٥٣:آل عمران(﴾ ما فَاتكُم وال ما أَصابكُم واللَّه خبِري بِما تعملُونَغَماً بِغم لكَيال تحزنوا علَى 
وم وقُونَ ما بخلُوا بِه يوال يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه من فَضله هو خيراً لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَ﴿ :

بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهضِ والْأَرو اتاوماثُ السريم لَّهلو ةاميوغريها من آيات القرآن  )١٨٠:آل عمران(﴾ الْق
  .الكرمي

وقد حدثين مرة عن هذا، .. كان امسه سيد ..  ٢ولو أن أصله من اهلند.. لقد كان يل صاحب من مصر 
كان هذا القرآن يواجه به النفوس يف مكة، :( األسلوب الذي متيز به القرآن املكي ـ فقال ـ وهو حيدثين عن 

تارة .. ويروضها حىت تسلس قيادها، راغبة خمتارة، ويرى أنه كان يواجه النفوس بأساليب متنوعة، تنوعاً عجيباً
ارة يواجهها، مبا يشبه السياط وت.. يواجهها مبا يشبه الطوفان الغامر، من الدالئل املوحية، واملؤثرات اجلارفة

وتارة يواجهها مبا يشبه املناجاة احلبيبة، واملسارة ! الالذعة تلهب احلس، فال يطيق وقعها، وال يصرب على لذعها
اليت تفتح  وتارة يواجهها باهلول املرعب، والصرخة املفزعة،..! الودودة، اليت وهلا املشاعر، وتأنس هلا القلوب

 ،ال تدع جماالً للتلفت عنها ،وتارة يواجهها باحلقيقة يف بساطة، ونصاعة! ..طر الداهم القريباألعني على اخل
وتارة يتخلل مسارا،  ..يهتف هلا ويناجيها ،واألمل الندي ،وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح ..وال اجلدل فيها

ا جيري يف داخلها رأي العني، وختجل من فترى م ،ودروا ومنحنياا، فيلقي عليها األضواء اليت تكشفها لذاا
ومئات من اللمسات، ومئات من !.. وانفعاالا اليت كانت غافلة عنها ،بعضه، وتكره بعضه، وتتيقظ حلركاا

                                                
 ).عيون احلقائق(من سلسلة ) أسرار األقدار(ذكرنا املسألة بتفصيل يف رسالة ) ١(
 .يذكر الكثري أن أصل عائلة سيد قطب من اهلند) ٢(
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يطلع عليها قارئ القرآن، وهو يتبع تلك املعركة  .. اللفتات، ومئات من اهلتافات، ومئات من املؤثرات
  ١)، ويرى كيف انتصر القرآن على اجلاهلية يف تلك النفوس العصية العنيدةالطويلة، وذلك العالج البطيء

ولكن هذا كالم اهللا، واهللا هو اللطيف اخلبري، العامل مبا دق .. أعرف طريقة القرآن الكرمي يف هذا : قلت
  وال ميكن لغري اهللا أن يفعل هذا؟.. وما جل 
هو  وقد كان حممد .. مبا تقتضيه أمساؤه احلسىن  ويترقى ليتخلق.. الكامل هو الذي يتأسى بربه : قال

  .النموذج األكمل هلذا التأسي وهذا الترقي
  الكبار؟ أنت تعلم أن أبا ذر ـ رضي اهللا عنه ـ من صحابة رسول اهللا 

وكان رأسا  ،خامس مخسةالبعثة ول أسلم يف إىل اإلسالم، أالسابقني فقد كان من أوائل .. أجل : قلت
وقد قال فيه رسول ..  وكان يوازي ابن مسعود يف العلم.. هد واجلهاد وصدق اللهجة واالخالص يف العلم والز

من سره أن ينظر إىل زهد .. وال أقلت الغرباء على ذي هلجة أصدق من أيب ذر  ،ما أظلت اخلضراء:(  اهللا 
  ٢)فلينظر إىل أيب ذر ،عيسى بن مرمي

  .. بل نصحه أن ال يقترب منها .. بأن ال يتوىل اإلمارة  فقد نصحه .. ومع هذا الفضل العظيم : قال
يا أبا ذرٍ إين (: قال يل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ذرٍ فقد حدث أبو .. ذلك صحيح : قلت

: عنه قالويف رواية ..  ٣)أراك ضعيفاً، وإين أحب لك ما أحب لنفسي، ال تأمرن على اثنني وال تولني مال يتيمٍ
يا أبا ذرٍ إنك ضعيف، وإا أمانةٌ، وإا (: مث قال ،رسول اهللا أال تستعملين ؟ فضرب بيده على منكيب قلت يا

   ٤ )يوم القيامة خزي وندامةٌ، إال من أخذها حبقها، وأدى الذي عليه فيها
ه ولكن طبعه الذي جبل.. فأبو ذر صادق وزاهد .. يف هذا طباع أيب ذر  فقد الحظ رسول اهللا : قال

  .اهللا عليه ال يسمح له بتويل اإلمارة
  .. وعيت هذا : قلت
وهلذا ملا رأى يف خالد بن الوليد ـ .. يالحظ الطباع يف مجيع ما يفعله، وما يتعامل به  فقد كان : قال

  .، جعله قائداً مقدماً يف ذلك على من هم أفضل منهرضي اهللا عنه ـ ما رأى من القوة، واملكر احملمود
من أن ينكر على خالد ـ رضي اهللا عنه ـ خطأه يف قتل بين جذمية، قائال له على  مل مينعه ولكن ذلك 

  .هذا، ملا رأى فيه من القوة على األعداءفعله ومل يعزله، رغم ..  ٥)اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد: (املأل
                                                

 .٣٦٩٣ -٦/٣٦٩٢: يف ظالل القرآن) ١(
 .٥٩/  ٢ :النبالء أعالم سري: وانظر..  الكربى الطبقات يف سعد ابن واهر) ٢(
 .رواه مسلم)٣(
 .رواه مسلم)٤(
ليدعوهم إىل اإلسالم، ومل يأمره بقتاهلم، فلم حيسنوا أن يقولوا أسلمنا  جذميةبين  إىلخالدا  بعث وقصة ذلك أن النيب ) ٥(
صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل، ويأسرهم، ودفع األسرى إىل أصحابه وأمرهم بقتلهم، وامتنع البعض من قتلهم، ملا تبني : فقالوا

  ...قاهلا مرتني )اللهم إين أبرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد(: قال سلموا، وملا رجعوا وذكروا ذلك للنيب هلم أم أ
من  أن هذا احلادث هو أكرب خطأ وقع يف تاريخ السرايا مجيعا، وقد تربأ رسول اهللا ) النيب املعصوم(وقد ذكرنا يف رسالة 

  .سالمذلك اخلطأ الناتج عن عدم تعمق يف معرفة اإل
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يا عمر، إنك : (اهللا عنه ـعلى تقبيل احلجر قال لعمر ـ رضي الزحام  ومثل ذلك ملا رأى رسول اهللا 
  ١)رجل قوي، ال تزاحم على احلجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإال فاستقبله، فهلل وكرب

 من بعض الصحابة ـ وهو زيد بن ثابت ـ القدرة على التعلم أمره أن يتعلم ومثل ذلك ملا آنس 
  . ٢السريانية

ز عن ذلك رخص له أن ال يقرأ سورة الفاحتة يف وملا رأى ـ خالف ذلك ـ من بعض الصحابة العج
سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال : (بل أمره أن يقول بدهلا ،الصالة
  ٣)باهللا

  :القدرات
  اليت وضعتها يف اخلانة الثانية؟) القدرات(فما .. وعيت ما ذكرته يف اخلانة األوىل : قلت
ا أن البشر خيتلفون يف طباعهم اليت طبعوا عليها خيتلفون كذلك ـ بل أكثر من ذلك ـ يف كم: قال

أَهم يقِْسمونَ رحمت ربك ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك .. توجيههم للقدرات وامللكات اليت وهبهم اهللا 
نالد اةيي الْحف مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحاً نرِيخضاً سعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وي

  )٣٢:الزخرف) (ورحمت ربك خير مما يجمعونَ
وبعضهم .. وبعضهم صرفها للسياسة .. وبعضهم صرفها للتجارة .. فبعضهم صرف هذه القدرات للعلم 

                                                                                                                                 
فودى هلم قتالهم وزادهم فيها تطييبا ـ رضي اهللا عنه ـ بعث عليا اخلطأ الكبري الذي وقع فيه خالد  وليصحح رسول اهللا 

  .لنفوسهم وبراءة من دمائهم
  .بين جذمية، وأزال ما يف نفوسهم من أسى وحزن وذا التصرف النبوي احلكيم واسى النيب 

  .. فعله خالد، واعتذروا له بذلك  وقد تأول الكثري من العلماء ما
 سبيل على وقع ذلك أن عنهم فهم ألنه اإلسالم، لفظ عن العدول عليهم نقم خالد يكون أن حيتمل(: اخلطايب ومن ذلك قول

  )٨/٥٧ حجر البن الباري فتح) (متأوال فقتلهم الدين إىل ينقادوا ومل األنفة،
 منهم، ذلك يقبل فلم صبأنا، صبأنا: فقالوا أسلمنا،: يقولوا أن حيسنوا فلم(: احلادثة هذه عن حديثه معرض يف تيمية ابن وقال

 عمر، بن اهللا وعبد حذيفة، أيب موىل كسامل: الصحابة أعيان من معه من عليه ذلك فأنكر فقتلهم، بإسالم، ليس هذا إن: وقال
 جرى مبا اهللا يطالبه أن خاف ألنه) خالد صنع مما إليك أأبر إين اللهم: (وقال السماء إىل يديه رفع  النيب ذلك بلغ وملا وغريمها،
 أو خطأ منه جرى إذا األمري ألن ويقدمه، يؤمره مازال بل اإلمارة، عن خالدا يعزل مل  فالنيب هذا ومع ..العدوان من عليهم
 والدين الفقه يف يكن مل نولك له، مطيعا كان بل( للنيب معاندا خالد يكن ومل واليته، على وأقر ذلك، عن بالرجوع أمر ذنب
  )٤/٤٨٦ السنة منهاج( )القضية هذه حكم عليه فخفي غريه، مبرتلة

 إىل دين من خرجنا: أي صبأنا قوهلم ألن ظاهرها، على اللفظة هذه فحمل خالد وأما(: احلديث شرح يف حجر ابن وقال
  )٨/٥٧ الباري فتح( )باإلسالم يصرحوا حىت بذلك خالد يكتف ومل دين،

ذا، ومع احترامنا خلالد بن الوليد ـ رضي اهللا عنه ـ إال أن ذلك ال مينعنا من التشدد يف إنكار هذا  السلوك أسوة ومع ه
أما االنتصار للصحابة وعدالة الصحابة أو عصمة الصحابة كما يفهم البعض على حساب ..  بالتشدد الذي قابله به رسول اهللا 

 .وحرمة الدين أعظم من حرمة الصحبة.. ميم الدين املبادئ فخطأ جسيم، ألنه ميس الدين وص
 .رواه أمحد، واللفظ له، والبيهقي يف السنن الكربى)١(
 .صحيح إن كان ثابت بن عبيد مسعه من زيد بن ثابت ومل خيرجاه: رواه أمحد والطرباين يف الكبري واحلاكم وقال) ٢(
 .الذهيبرواه أمحد وأبو داود والنسائي واحلاكم وصححه ووافقه ) ٣(
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  . .وهكذا .. للصناعة 
ليس من احلكمة أن يدعى طلبة علم إىل علم .. وليس من احلكمة أن خياطب اجلميع بنفس األسلوب 

فرمبا كان املدعوون أعلم من  ،واإلسالميعلمونه ويدركونه، كأن يشرح هلم حديث جربيل يف أركان اإلميان 
  .. الداعي يف ذلك 

أو  ،ة، كعلم أصول الفقه، أو مصطلح احلديثكما أنه ليس من احلكمة أن خياطب العامة يف تفاصيل علمي
 ،فإن هلذه املسائل مقاماً غري مقام الدعوة ،أو يف دقائق لغوية ،أو يف خالفات العلماء ،أنواع كالم اهللا عند الفرق
  .وغري مقام مجهور الناس

فه إال فال جيين من تصر.. وقد رأيت يف الواقع من يسئ التصرف يف مثل هذا .. صحيح ما ذكرت : قلت
  .. الشوك واحلنضل 

  :حكيم احلكماء يراعي هذه النواحي يف خطابه ويف تعامله ولذلك كان رسول اهللا : قال
ألحوال املدعويني العلمية حديث ذلك األعرايب الذي بال يف  ومما ورد يف السنة من مراعاة رسول اهللا 

أدرك حاله من  لكن سيد احلكماء .. ليقعوا فيه فقام أصحاب رسول اهللا  ،وكشف عورته فيه ،املسجد
  .. وأدرك أنه ـ يف ذلك احلني ـ كان يف حالة خاصة  ،اجلهل

  .. فعاجل جهله بالتعليم .. ولذلك عاجله مبا يناسب حاله 
ولو كان كاشف  ،ولو كان يف املسجد ،بولهمن وعاجل احلالة اخلاصة اليت كان عليها بتأخريه حىت يفرغ 

  .. عه من بوله أعظم من مفسدة ما يفعل ألن مفسدة قط ،العورة
 ،بل منعهم من أن يقطعوا عليه بوله ،وى الصحابة أن يتعرضوا له ،مبعاجلة حاله لذلك بدأ رسول اهللا 

  )ال تزرِموه: (فقال
فبدأ يعلِّمه بكل  ،وهي اجلهل ،مبعاجلة حاله األصلية مث ما إن انتهت حاله هذه حىت بدأ رسول اهللا  
اللهم ارمحين وحممدا، :(  اليت أضحكت رسول اهللا  ،حىت قال األعرايب قولته املشهورة ،، وبكل سهولةرِفق

  ١)وال ترحم معنا أحداً
بينا أنا أصلي مع رسول :( ـ رضي اهللا عنه ـ قالمعاوية بن احلكم السلمي وقريب من هذا ما حدث به 

وا ثكل أمياه ما شأنكم : اين القوم بأبصارهم فقلتفرم ،يرمحك اهللا: إذ عطس رجل من القوم فقلت اهللا 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونين لكين سكت فلما صلى رسول اهللا  ،تنظرون إيل

 فواهللا ما كهرين وال ضربين وال شتمين قال ،فبأيب هو وأمي ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه :
أو كما قال  ـ) إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن ،ة ال يصلح فيها شيء من كالم الناسإن هذه الصال(

وإن منا رجاال يأتون  ،وقد جاء اهللا باإلسالم ،يا رسول اهللا إين حديث عهد جباهلية: قلتـ  رسول اهللا 
قلت : رهم فال يصدنكم، قالذاك شيء جيدونه يف صدو: ومنا رجال يتطريون قال: فال تأم قال: الكهان قال

                                                
 .رواه البخاري وغريه) ١(
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  ١)كان نيب من األنبياء خيط فمن وافق خطه فذاك: ومنا رجال خيطون قال
مع هذا الرجل املبتدئ يف اإلسالم سببا ألن يقول هذه الشهادة  لقد كان سلوك رسول اهللا .. انظر 

واهللا ما كهرين وال ضربين وال ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه، ف:( اليت ظلت األجيال حتفظها 
  )شتمين

تلك األسئلة اليت مل يتجرأ  وانظر كيف أالن ذلك التعليم الرحيم قلب الرجل، فراح يسأل رسول اهللا 
  .على سؤاله عنها لو أنه مل ير من رمحته ورفقه ما رأى
ذكر عمر فابن عمر عندما طلق زوجته، وهي حائض،  وانظر يف مقابل هذا كيف خاطب رسول اهللا 

لرياجعها مث ميسكها حىت تطْهر، مث حتيض فَتطْهر، فإن بدا : (مث قال ،، فتغيظ رسول اهللا لرسول اهللا ذلك 
  ٢)له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن ميسها، فتلك العدة كما أمر اهللا

ـ رضي اهللا ئشة ن عاومثل ذلك غضبه من أسامة ـ رضي اهللا عنه ـ ملا شفع يف شأن املخزومية، فع
: ؟ فقالوا من يكلم فيها رسول اهللا : إن قريشاً أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت، فقالوا: قالتعنها ـ 

أتشفع يف حد من :(  ؟ فكلمه أسامة، فقال رسول اهللا  من جيترئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهللا 
إمنا أهلك من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، (: ل، مث قام فاختطب، مث قا)حدود اهللا تعاىل؟

  ٣)وأيم اهللا، لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها! وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد
حيتاج إىل عناية (، وأمامه كتب مالحظة )صاحب مكانة(وجدت يف بعض خانات هذا العمود كلمة 

  أمل تقرأ سورة عبس؟.. ما هذا؟ : ، فقلت)خاص
  فما عالقتها ذا؟.. قرأا .. بلى : قال
  .بعض االهتمام ببعض سادة قريش، فنهي عن ذلك لقد أبدى النيب : قلت
  .عن اهتمامه بالقرشيني، وإمنا ي من التقصري يف حق األعمى مل ينه رسول اهللا : قال
  .كال األمرين سواء: قلت
  .. يدل على النهي على غريه إال بدليل  النهي عن شيء ال.. ال : قال
وما علَيك أَلَّا ) ٦(فَأَنت لَه تصدى ) ٥(أَما منِ استغنى ﴿ :أال يكفي يف االستدالل قوله تعاىل : قلت

  ؟)عبس(﴾ )٧(يزكَّى 
يتحقق يف الفقراء وهو يتحقق يف األغنياء كما .. هذه اآليات الكرمية تتحدث عن املستغين عن اهللا : قال

 ..  
  ولكن كيف بدا لك أن تضع أمامه تلك املالحظة؟: قلت
لقد ذكر اهللا تعاىل .. بل هي سنة األنبياء قبله مجيعا ..  بل هي سنة رسول اهللا .. هذا مل يبدو يل : قال

                                                
 .رواه مسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
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  .. يف القرآن الكرمي دعوة األنبياء إىل املأل من قومهم، وتلطفهم معهم 
اذْهب أَنت ﴿ :ـ إىل فرعون، فقالعليهما السالم ـ موسى وهارون كيف أرسل لقد ذكر اهللا تعاىل 

فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو ) ٤٣(اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى ) ٤٢(وأَخوك بَِآياتي ولَا تنِيا في ذكْرِي 
ليكون أوقع يف ، سهل بدعوة فرعون بكالم رقيق لني تعاىل أمرمها اهللا ف انظر كي .. )طه(﴾ )٤٤(يخشى 
أن الكالم الذي فيه شدة وخشونة بادئ ذي بدء  وأبلغ وأجنح وملا يف ذلك من التأثري يف اإلجابة ذلك ، النفوس

ء الذين تغلب والتصلب يف الكفر ال سيما إذا كان املدعو من الكربا ، وعدم االستجابة، من أعظم أسباب النفرة
  . عليهم صفة الكرب والتجبر

  .وال يصح القياس عليه.. يف هذا موقف خاص  إن موقف موسى : قلت
ولنسر حنو النيب احلكيم لنرى كيف كان يتعامل مع هذا النوع .. فلنعتربه موقفا خاصا .. ال بأس : قال

  .. فالسنة ال تتلقى إال منه .. من الناس 
: ففي السرية روي.. على إسالم هؤالء  ة الدالة على حرص رسول اهللا لقد وردت النصوص الكثري

فجاءهم رسول اهللا ، ليكلموك إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك  :فبعثوا إليه ..اجتمع علية من أشراف قريش 
 ا حيب رشدهم وهو يظن أنه قد بدا هلم يف أمره بدو ، سريعاحىت جلس ، ويعز عليه عنتهم، ، وكان حريص
  .ليهمإ

من العناية به    ، فقد أظهر ١وهو أحد سادات قريش، مع عتبة بن ربيعة موقفه مما يدل على هذا و
  .والتلطف يف دعوته ما جعله يعود بغري الوجه الذي جاء به

انتهى  ملا  (:ابن إسحاققال يبدأ بعرض الدعوة على ذوي املكانة من األشراف والسادة،  بل كان 
  ٢)فدعاهم إىل اهللا. .وأشرافهم  الطائف عمد إىل نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف إىل  رسول اهللا 

، تصدى له فدعاه إىل اهللا إىل مكة كان ال يسمع بقادم يقدمها من ذوي املكانة والشرف إال  مث ملا عاد 
انت مناسبات موسم احلج وأسواق العرب، وك مث بدأ يعرض دعوته على وفود العرب يف  ،وعرض عليه ما عنده

ـ رضي اهللا عنه ـ وكان يصطحب معه أبا بكر الصديق  ، هامة لاللتقاء بذوي املكانة من رؤساء العرب
  . املكانة والشرف من هؤالء الوفود فيبدءوهم بعرض الدعوة عليهم بذوي ليعرفه 

لقد ..  ٣)اليهوداليهود آلمن  لو آمن يب عشرة من  (:احلكمة يف العناية بذوي املكانة بقوله وقد بني 
والذي يظهر أم الذين كانوا حينئذ رؤساء يف اليهود ومن عداهم  (:على هذا احلديث بقولهابن حجر علق 

   ٤)كان تبعا هلم
  :وهذا هو األسلوب الذي انتهجه ورثته مع أمثال هذا النوع

أظهر ـ ة والتعليم الدعو ليقوم مبهمة املدينة إىل  وهو مبعوثه ـ رضي اهللا عنه ـ مصعب بن عمري ف
                                                

 )٢٢٩/  ١ابن هشام، السرية النبوية ( أبو الوليد لتصبون قريش كلها أصبإن : ومما يدل على مكانته يف قريش قوهلم ) ١(
 .رواه ابن إسحق) ٢(
 .رواه البخاري) ٣(
 .٦٩٥/ ٧ :ريفتح البا )٤(



 ٢٥

ـ رضي اهللا املدين، فقد استفاد من أسعد بن زرارة  عناية عظيمة بذوي املكانة من األشراف والسادة يف اتمع 
نزل ضيفًا عليه، وأخذ يصطحبه يف جوالته الدعوية ليقوم مبهمة  وهو من ذوي املكانة يف قومه حيث عنه ـ 

ية خاصة يف الدعوة، فحينما دخال حائط بين عبد األشهل، وأقبل والشرف ليوليهم عنا تعريفه بذوي املكانة 
، قد جاءك هذا سيد قومه : أسيد بن حضري لزجرمها، فلما رآه أسعد بن زرارة قال ملصعب بن عمري  عليهما 

  . فاصدق اهللا فيه
إن : قومه وانضم إىل سلك الدعوة قال هلما مبينا مكانة سعد بن معاذ يف  ،وحينما أسلم أسيد بن حضري

فلما أقبل سعد  ..بن معاذ  ورائي رجال إن اتبعكما مل يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما اآلن، سعد 
إن يتبعك ال يتخلف عنك ، وراءه من قومه جاءك واهللا سيد من ، أي مصعب(: قال أسعد بن زرارة ملصعب 

   ١)منهم اثنان
  .لغ حيث أسلم بإسالمهما مجيع دور بين األشهلفكان هلذه العناية ذين الرجلني األثر البا

  :التوجهات
  اليت وضعتها يف اخلانة الثالثة؟) التوجهات(فما .. وعيت ما ذكرته يف اخلانة الثانية: قلت
كما أن البشر خيتلفون يف طباعهم اليت طبعوا عليها، وخيتلفون يف قدرام، خيتلفون كذلك يف : قال

ومنهم املشركون .. وال كتاب، وال دين  ،وال رسول ،الذين ال يؤمنون بربالدهريون  فمنهم.. توجهام 
ولكنهم يشركون  ،وبكثري من الرسل ،أهل الكتاب الذين يؤمنون باهللا خالقاًومنهم ..  الذين يعبدون األصنام

.. نون الكفر املنافقون الذين يظهِرون اإلسالم، ويبطومنهم .. وال يؤمنون برسالة اإلسالم  ،أو بغريهم ،م
وهيمنت عليهم شهوام  ،وطغت عليهم املعصية ،غلب عليهم الفسق نالعصاة من املسلمني الذيومنهم 

ومنهم املقتصدون الذين يأتون .. وال يفكرون بتوبة  ،حىت أصبحت تالزِمهم، فال يهتمون بدين ،وأهواؤهم
ات، وإذا ما وقعوا يف بعض الذنوب مل يصروا ولكنهم ال يسارعون يف اخلري ،وجيتنبون احملرمات ،بالواجبات

ومبعظم  ،ومنهم بعد ذلك كله األخيار الذين أتوا بالواجبات على وجهها.. عليها، ويسارعون إىل التوبة 
  .وبني هؤالء مجيعا طبقات كثرية ال ميكن حصرها.. واجتنبوا حمارم اهللا أو تابوا منها توبة نصوحاً  ،النوافل

  أن خياطب هؤالء مجيعا بأسلوب واحد ومبعاين واحدة؟ فهل ترى من احلكمة
أو .. ومن فعل ذلك يكون كمن عاجل مريض القلب بأدوية الزكام .. ال شك يف أن ذلك ال يصح : قلت

  .عاجل املزكوم بأدوية أمراض القلب
ة رسوله وحمب ،فلم أر من احلكمة أن أتكلم مع الدهرين عن طاعة اهللا.. وهلذا وضعت هذه املرتبة : قال

، وال يقرون بدين ،وهم ال يؤمنون برب ،والتمسك بالدين، وأحتج هلم باآليات واألحاديث.  
أو وجوب احلجاب، أو  ،ومل أر من احلكمة وال من الشرع أن أتكلم مع أهل الكتاب عن أمهية الصالة

   .وهم ال يسلِّمون باألصل ،وهي من شعب اإلميان ،أو أحكام الطالق ،حرمة االختالط
  اليت تستند للقرآن؟ فأين هذا يف القرآن الكرمي أو يف حياة رسول اهللا : قلت

                                                
 .٥٩/  ٢ :ابن هشامسرية ) ١(
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ويذكر مدى متيزهم يف .. فالقرآن الكرمي يذكر اختالف أصناف الناس .. هذا كثري يف القرآن : قال
لَّذين اصطَفَينا من ثُم أَورثْنا الْكتاب ا﴿ :فاهللا تعاىل يقول ـ مثال ـ عن أصناف ورثة الكتاب .. توجهام 

وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فِْسهنل مظَال مهنا فَمنادبع لُ الْكَبِري٣٢:فاطر) (الْفَض(  
أَم خلقُواْ من ﴿ :قولفيخاطب الدهريني بإثبات وجود اخلالق، في.. وهو خياطب الناس حبسب توجهام 

ـَذَا خلْق اللّه فَأَرونِ﴿ :، ويقول )٣٥: الطور(ٍء أَم هم الْخالقُونَ غَيرِ شىي ماذَا خلَق الّذين من دونِه بلِ  ىه
ثُم إِذَآ أَنتم بشر  ومن آياته أَنْ خلَقَكُم من ترابٍ﴿ :، ويقول )١١: لقمان(الظّالمونَ في ضالَلٍ مبِنيٍ

  )٢٠: الروم()تنتشرونَ
بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من  ىفَإِنّ اللّه يأْت﴿ :بقوله  ج إبراهيم ـ عليه السالم ـ الدهرياوحي
  )٢٥٨: البقرة( )الْمغرِبِ

ن سأَلْتهم من خلَق السماوات واألرض ولَئ﴿ :وخياطب املشركني مبا يناسبهم يف اعتقادام، فيقول 
، فألزمهم اهللا مبقتضى هذا اإلميان أن ال )٦١: العنكبوت)(وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللّه فَأَنى يؤفَكُونَ

  .ألن العبادة تصرف خلالق هذا الكون واملتصرف فيه، وال تصرف لغريه.. يشرك به
إِنّ الّذين تدعونَ من دون اللّه عباد أَمثَالُكُم فَادعوهم فَلْيستجِيبواْ لَكُم إِن كُنتم ﴿ :ىل خماطبا هلم تعا وقال
نيقاد١٩٤: عرافاأل)(ص(  

ير أَحيآٍء وما يشعرونَ أَيانَ أَموات غَ والّذين يدعونَ من دون اللّه الَ يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقُونَ﴿ :وقال 
  )٢١، ٢٠: النحل()يبعثُونَ

ومن أَضلّ ممن يدعو من دون اللّه من الّ يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعآئهِم ﴿ :وقال 
  )٥: األحقاف()غَافلُونَ

أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سوآٍء بيننا اي قُلْ﴿ :فيقول  ،موخياطب أهل الكتاب مبا يناسب معتقدا
لّه فَإِن تولّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ وبينكُم أَالّ نعبد إِالّ اللّه والَ نشرِك بِه شيئاً والَ يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون ال

يا أَهلَ الْكتابِ ال تغلُوا في دينِكُم وال تقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق ﴿ :، ويقول )٦٤: آل عمران)(أَنا مسلمونَبِ
نفَآم هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع ِسيحا الْممقُولُوا ثَالثَةٌ إِنال تو هلسرو وا بِاللَّه

مو اتاومي السا فم لَه لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس داحو إِلَه ا اللَّهمإِن راً لَكُميوا خهتان كَفَى بِاللَّهضِ وي الْأَرا ف
بن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا ما الْمِسيح ا﴿ :، ويقول )١٧١:النساء) (وكيالً

  )٧٥:املائدة) (يأْكُالن الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الْآيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ
لَى شيٍء حتى تقيموا التوراةَ والْأنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم من قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم ع﴿ :بل يقول هلم 

، )٦٨:املائدة) ( الْكَافرِينربكُم ولَيزِيدنَّ كَثرياً منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغياناً وكُفْراً فَال تأْس علَى الْقَومِ
ومل يأمرهم مباشرة باتباع القرآن، ألن اتباعهم للتوراة الصحيحة  ،ما يعتقدون صحتهباتباع هم فانظر كيف أمر

  .سيجعلهم ـ ال حمالة ـ يؤمنون بالقرآن
ومثل ذلك خطاب القرآن الكرمي لعصاة املسلمني، فقد خاطبهم مبا يتناسب وإميام، وتسليمهم ألمر 



 ٢٧

أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نزلَ ﴿ :فيقول  انرم، فتارة يخاطبهم مبا يف قلوم من إمي
) ثري منهم فَاسقُونَمن الْحق وال يكُونوا كَالَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَ

  )١٦:احلديد(
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم ﴿ :وتارة يخاطبهم بالترهيب كقوله تعاىل 

نِنيمؤ٢٧٨:البقرة) (م( اللَّ﴿ :، وقوله اتذُوا آيختال تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعي نمواً وزه ه)(من : البقرة
فَمن جاَءه  ﴿ :، وقوله )١٧:النور) (يعظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا لمثْله أَبداً إِنْ كُنتم مؤمنِني﴿ :، وقوله )٢٣١اآلية

: البقرة)(ولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَموعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُ
   )٢٧٥من اآلية

فيعطي لكل شخص حقه من التوجيه واخلطاب .. يتعامل مع خمتلف أصناف  وهكذا كان رسول اهللا 
 ..  

فخاطب اليهود ـ مثال .. أهل الكتاب بغري ما كان خياطب به كفار قريش  فقد خاطب رسول اهللا 
لتزامهم التوراة الصحيحة، وعدم التحريف فيها، فلو أم التزموها آلمنوا، ومما وري يف ذلك ما ـ بوجوب ا

فذكروا له رجال منهم وامرأة ، وا إىل رسول اهللا ءن اليهود جاإ: قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر حدث به 
ن إكذبتم : قال عبد اهللا بن سالمف، نفصحهم وجيلدون: قالوا  )ماجتدون يف التوراة؟:(  زنيا فقال رسول اهللا 

فقال عبد  ،فقال ماقبلها وما بعدها ،توا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجمأف ،فيها آية الرجم
  ١)فرمجا فأمر ما رسول اهللا  ،صدق: قالوا ، فرفع يده فاذا آية الرجم، ارفع يدك: اهللا بن سالم 

بأنه مل يكن يهودياً وال نصرانياً ولكن  يحيني ـ يف إبراهيم وخاطب وفد جنران ـ وهم من املس
  .. كان حنيفاً مسلماً 

بسم اهللا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب من حممد رسول اهللا إىل :( وكان قد كتب هلم قبل ذلك يقول 
بعد فإين أما  ، إن أسلمتم فإين أمحد إليكم اهللا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب..  أسقف جنران وأهل جنران

  ٢.. ) أدعوكم إىل عبادة اهللا من عبادة العباد وأدعوكم إىل والية اهللا من والية العباد
  .. فانظر كيف ذكر هلم األنبياء ومساهم هلم لكوم يؤمنون م 

مللوك وسالطني العامل، فقد كان خياطبهم حبسب توجهام الدينية، ولذلك كان  وهكذا يف خطابه 
وسي خمتلفا عن خطابه للنجاشي من أهل الكتابخطابه لكسرى ا.  

، وبالتذكري مبحبة اهللا حىت يكون ذلك الذي يف قلوم خياطب من عصى من أصحابه باإلميان وكان 
فمر ا رجل أو مرت ، أن امرأة كانت بغيا يف اجلاهليةـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن مغفل ف..رادعا هلم 

حىت ، وجعل ينظر إليها، مه إن اهللا ذهب بالشرك وجاء باالسالم فتركها ووىل :تفقال، به فبسط يده إليها
إن اهللا إذا أراد بعبد ، أنت عبد أراد اهللا بك خريا:( فقال، فذكر ذلك له، فأتى النيب ، أصاب وجهه احلائط

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .يف الدالئل رواه البيهقي) ٢(
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  ١)ةشرا أمسك عليه بذنبه حىت يوايف به يوم القيام وإذا أراد بعبد، خريا عجل له عقوبة ذنبه
يفرق يف خطابه ألصحابه بني من اشتد حبله يف اإلسالم، وبني من ال زال منهم غضا طريا فيه،  وكان 

نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من :( فهو يدعو مثال ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ لقيام الليل عندما يقول 
  ٢)الليل

كان يقوم الليل : يا عبد اهللا ال تكن مثل فالن:( ـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن عمرو بن العاص ويقول ل
  ٣)فترك قيام الليل

ـ رضي اهللا عنه ـ عن طلحة بن عبيد اهللا ف.. بينما يقبل من األعرايب املبتدئ إسالمه االكتفاء بالفرائض
من أهل جند ثائر الرأس نسمع دوي صوته، وال نفقه ما يقول، حىت دنا من  جاء رجل إىل رسول اهللا : قال
هل علي : مخس صلوات يف اليوم والليلة قال: فإذا هو يسأل عن اإلسالم، فقال رسول اهللا، ، سول اهللا ر

ال، إال أن : هل علي غريه ؟ قال: وصيام شهر رمضان قال: ال، إال أن تطوع فقال رسول اهللا : غريهن ؟ قال
ال، إال أن تطوع فأدبر الرجل وهو : هل علي غريها ؟ قال: الزكاة فقال وذكر له رسول اهللا : تطوع قال

  ٤)أفلح إن صدق:(  واهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه؛ فقال رسول اهللا : يقول
يطارد رسول  الذي خرج سراقة بن مالكخاطب سراقة  أن رسول اهللا ومن حماسن اإلشارة يف هذا 

مبا ناسب ما خرج من أجله ني قريش ومها مهاجران خفية عن أعـ رضي اهللا عنه ـ ، وصاحبه أبا بكر اهللا 
 ..  

وصاحبه، طمعاً يف جائزة  بينما كان سراقة يعثر به فرسه كلما هم أن يتابع الرسول لقد روي أنه 
وبينما هو يهم بالرجوع وقد عاهد النيب .. قريش املغرية اليت رصدا ملن يأتيها مبحمد، وصاحبه، أو خيرب عنهما 

  يف هذه اللحظة قال النيب  ..أن يكفيهما من وراءه  ):كيف بك إذا لبست سواري .. يا سراقة
  ٥)كسرى

                                                
 .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب: رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال) ١(
 .هللا بعد ذلك ال ينام من الليل إال قليالًفكان عبد ا: معقبا على هذا قال ساملٌوقد . رواه البخاري ومسلم)٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
بسواري كسرى ومنطقته وتاجه ـ رضي اهللا عنه ـ ملا أتى عمر  رواه البيهقي يف السنن الكربى وغريه وقد روي أنه) ٥(

اهللا أكرب احلمد هللا :( ل اارفع يديك فق :وقال له ،شعر الساعدينوكان سراقه رجال أزب كثري ، دعا سراقة ابن مالك فألبسه إيامها
ورفع ا ، )الذي سلبها كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيا من بين مدجل

  .صوتهـ رضي اهللا عنه ـ عمر 
أن هذه احلادثة : ومن اإلجابات على هذالذهب للرجال، فيد جواز لبس اوقد اعترض بعضهم على هذا، حبجة أن احلديث ي

أال وهي إخباره لسراقة مبا سيقع واإلسالم يومئذ  إىل املدينة ودلت على معجزة من معجزاته  كانت يف طريق هجرة النيب 
هد عمر بن وملا وقع ذلك يف ع عن سقوط مملكة فارس وغنيمة املسلمني حللي كسرى، فيما هو عليه من الضعف، فأخرب 

مث ردمها إىل الغنيمة فهي إخبار  وجيء بسواري كسرى ألبسهما سراقة بن مالك حتقيقا ملعجزته ـ رضي اهللا عنه ـ اخلطاب 
من  احلديث الصحيحمث إن ذلك كان يف بداية اإلسالم، وقد كان الذهب مباحا كما يف ...  عما سيقع وليست تشريعا حلكم

اصطنع خامتا من ذهب وكان يلبسه وجيعل فصه يف باطن كفه فصنع  أن رسول اهللا ـ  ـ رضي اهللا عنهحديث ابن عباس 
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واهللا وحده يعلم ما هي اخلواطر ..  !ملك امللوك! يعده سوارى كسرى شاهنشاه الفرس النيب .. انظر 
  .اليت دارت يف رأس سراقة حول هذا العرض العجيب من ذلك املطارد الوحيد

مر ـ رضي اهللا عنه ـ ويف موقف كان احلال فيه أفضل بكثري من حال ومع ع.. بينما يف حادثة أخرى 
  .. يف حديثه  اختلف أسلوب رسول اهللا .. املطاردة 

ما :(  وقد أثّرت احلصري يف جنبه، فبكى عمر، فقال رسول اهللا ، لقد دخل عمر على رسول اهللا 
أما :(نت رسول اهللا، فقال له رسول اهللا يا رسول اهللا، إن كسرى وقيصر فيما مها فيه، وأ: فقلت) يبكيك؟

  ١)ترضى أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة
فاألول كان وعداً .. لسراقة اختالفاً كبرياً عن جوابه لعمر لقد اختلف جواب رسول اهللا .. انظر 

... ون لك اجلنةوملاذا مل يقل لسراقة ستسلم وستك! فلماذا اختلف اخلطاب؟.. واآلخر وعداً باآلخرة.. بالدنيا
  وملاذا مل يقُل لعمر ستكون أمرياً عظيماً، وسلطاناً مهيباً، وستملك ما حتت قدم قيصر وكسرى؟

  ...كان يف دعوته وإجاباته مستحضراً حال املدعو اإلميانية ذلك ألن رسول اهللا 
لإلميان وقتئذ ال يقيم  فهو، إال للمال، ونفسيته نفسية غري إميانية فأما سراقة فلم خيرج الحقاً رسول اهللا 

وستدخل اجلنة، ألن نفسيه ـ يومئذ ـ كانت نفسا  ،ستكون مؤمناً: لهفال يناسب أن يقال  ،واجلنة وزناً
سواري (باملادة  فناسب أن يعده الرسول  ،كان قصداً مادياً حمضا وقصده من اتباع النيب  ،دنيوية
  .وأنه إذا وعد وىف.. عند سراقة أمانة رسول اهللا وصدقهاليت هي مقصده األول وقتئذ، ومعلوم ) كسرى

أمام رضا اهللا تعاىل  ،تقيم للدنيا وزناً وأما عمر ـ رضي اهللا عنه ـ فقد كان صاحب نفس مؤمنة ال
  )أما ترضى أن تكون هلم الدنيا، ولنا اآلخرة:(فقال له ،فناسب أن خياطب نفس عمر مبا يناسبها جنته،و

  :األحوال
  اليت وضعتها يف اخلانة الرابعة؟) األحوال(فما .. ما ذكرته يف اخلانة الثالثةوعيت : قلت
كما أن البشر خيتلفون يف طباعهم اليت طبعوا عليها، وخيتلفون يف قدرام، وخيتلفون يف توجهام، : قال

فاحش إىل الفقر فقد ينتقل اإلنسان من الثراء ال.. خيتلفون كذلك ـ وبشكل كبري ـ يف األحوال اليت متر م 
وليس من احلكمة أن خياطب يف مجيع األحوال .. وقد ينتقل من الصحة والعافية إىل املرض والبالء .. املدقع 

  .. بأسلوب واحد، ومبعاين واحدة 
واختلطن  ،وحصل هلع، ووقع هرع، وتكشفت النساء.. ليس من احلكمة إذا كان مثة زلزال، أو حريق 

  .ليعظهن يف حالل وحراموقتئذ ـ  أو يقف الداعية ـ  ذلك، وهن مل يقصدن ،بالرجال، أن يعاب عليهن
فليس من احلكمة أن خياطبهم مبا خياطب به أهل  ،ومثل ذلك ما لو كان املسلمون يف بلد حتت االضطهاد

  .. البالد اآلمنة 
                                                                                                                                 

واهللا ال :( فرمى به وقال  ،)إين كنت ألبس هذا اخلامت وأجعل فصه من داخل:( الناس خواتيم، مث إنه جلس على املنرب فرتعه فقال
إباحة لبسه للرجال وحرم عليهم إال عند الضرورة فنسخ حكم ، )رواه البخاري ومسلم( فنبذ الناس خواتيمهم )ألبسه أبدا
 .والعالج

 .رواه البخاري ومسلم) ١(
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مراعاة  ولكن هل ورد يف النصوص املقدسة ما يدل على.. وهو عني احلكمة .. ما ذكرته صحيح : قلت
  هذا؟

إن الغىن كل الغين يف النصوص .. وهربت من النصوص املقدسة .. جاهل أنا إن حكمت عقلي : قال
  .. املقدسة 

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا ﴿ :ففي مراعاة هذه الناحية ورد قوله تعاىل ـ مثال ـ 
م جهنم كُنا مستضعفني في الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مأْواهفيم كُنتم قَالُوا 
  )٩٧:النساء) (وساَءت مصرياً

، لكنهم مل إن هذه اآلية حتوي عتابا شديدا على هؤالء املستضعفني باعتبار أم أطاقوا اهلجرة.. انظر 
بينما اآلية التالية تستثين أصحاب الظروف اخلاصة الذين قعدت م ظروفهم عن اهلجرة، قال تعاىل .. يفعلوا 

  )٩٨:النساء) (إِلَّا الْمستضعفني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان ال يستطيعونَ حيلَةً وال يهتدونَ سبِيالً﴿ :
  .. واألمثلة كثرية على ذلك .. يراعي هذه الناحية   وقد كان

أن يرجع إىل قومه قائال  من ذلك مثال أن أبا ذر ـ رضي اهللا عنه ـ ملا أسلم أمره رسول اهللا 
يف هذا احلديث أمره أن ميكث يف أهله، وال  ، فالنيب ١)ارجع إىل قومك فأخربهم حىت يأتيك أمري:(له

  .ويتمكّن يف األرض يهاجر حىت ينتصر الرسول 
إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ﴿ :وقد قال تعاىل .. كيف ذلك مع أن اهلجرة كانت فرضا : قلت

آمنوا ولَم يهاجِروا ما ذين بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا ونصروا أُولَئك بعضهم أَولياُء بعضٍ والَّ
إِلَّا ع رصالن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرصنتاس إِنوا واجِرهى يتٍء حيش نم هِمتلَايو نم لَكُم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَو

ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاق٧٢:ألنفال) (م(  
.. ن ظروف أيب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ كانت ختتلف اختالفا كبريا عن ظروف سائر الصحابة أل: قال

 ومل يكن له ناصر منهم، فيؤذونه أذى كبريا، فلذلك طلب منه رسول اهللا  ،فلم يكن أبو ذر من أهل مكة
  .ذلك

  .. فاذكر يل أمثلة أخرى .. وعيت هذا : قلت
، )اتقي اهللا واصربي:(مر بامرأة تبكي على ولدها، فقال من ذلك ـ مثال ـ أن رسول اهللا : قال
، فلم جتد فأتت باب النيب ، إنه النيب : فإنك مل تصب مبصيبيت، ومل تعرفه، فقيل هلا ،إليك عين: فقالت

  ٢)إمنا الصرب عند الصدمة األوىل:(مل أعرفك، فقال: عنده بوابِني، فقالت
..  فكيف إذا قيلت لرسول اهللا  ،كلمة كبرية على أحدنا) إليك عين(ال شك أن  كلمتها .. انظر 
فاكتفى . .حكيم احلكماء، أدرك ما كانت املرأة عليه من حالة خاصة، فضالً عن أا مل تعرفه  ولكن النيب 

بل أعرض عن تعليمها، ألا يف حال ال يمكّنها من القبول والفهم، فلما جاءته وكانت يف  ،بأن أعرض عنها
                                                

 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
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  .وال يعاتبها يعظها ويعلمها أقبل عليها الرسول  ،ية غري نفسيتها األوىلنفس
قومي : ومثل ذلك ملا نزلت اآليات بتربئة عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ يف حادثة اإلفك، قالت هلا أمها

  ١)ال واهللا؛ ال أقوم إليه، وال أمحد إال اهللا عز وجل:(، فقالتفامحدي رسول اهللا 
سيد احلكماء أدرك حاهلا اخلاصة،  ولكن النيب ..  ول ال يتناسب، ومقام الرسول ال شك أن هذا الق
  .بل مل يعاتبها جمرد عتاب على هذا التصرف ،فلم جيد يف نفسه عليها

: فأقبل القوم عليه، فزجروه، وقالوا ائذن يل بالزىن،: فقال ومثل ذلك ما روي أن شابا جاء إىل النيب 
وال : قال. ال واهللا، جعلين اهللا فداءك: أحتبه ألمك؟ قال: فجلس، قال: ا منه قريباً، قالادنه فدن: مه مه، فقال

وال الناس حيبونه : قال. ال واهللا يا رسول اهللا، جعلين اهللا فداءك: أفتحبه البنتك؟ قال: الناس حيبونه ألمهام قال
أفتحبه : وال الناس حيبونه ألخوام قال :قال. ال واهللا جعلين اهللا فداءك: لبنام قال أفتحبه ألختك؟ قال

ال واهللا : أفتحبه خلالتك؟ قال: وال الناس حيبونه لعمام قال: قال. ال واهللا جعلين اهللا فداءك: لعمتك؟ قال
اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، : فوضع يده عليه، وقال: قال. وال الناس حيبونه خلاالم: جعلين اهللا فداءك قال

  .٢فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء: رجه قالوحصن فَ
فلقد كان يتصارع يف نفس الشاب شهوة عارمة، وإميان  ،حالته اخلاصة انظر كيف أدرك رسول اهللا 

يتجاوز به  إال إذناً مؤقتاً من النيب .. ومل ير الشاب ـ وقتئذ ـ حالً هلذا الصراع، وفَضاً هلذا الرتاع ،صادق
  .مث يرجع إىل الشرع.. ع مؤقتاحدود الشر

فلم يتوجه إليه مبوعظة  ،حال الشاب ليستأذنه بالزىن بكل صراحة، وأدرك النيب  فتقَدم إىل النيب 
 ولوال ذلك لزىن دون إذن النيب  ،إميانية، فضالً عن أن يعنفه أو يوبخه أو يطرده، ألن الشاب كان ممتلئاً إمياناً

.. يذَكِّره مبا يف هذا العمل من مفسدة أخالقية عظيمة فراح النيب . إىل االستئذان إال اإلميانوعلمه، وما دفعه 
بل فيها ... إذ أن املسألة ليست مسألة حرام فحسب.. تستبشعها الفطر السليمة، وتستقبحها النفوس العفيفة

حنصل على اإلذن من آباء املزين فكيف ... إذا استأذنت لك من اهللا: يقول له مفاسد أخرى، فكأن النيب 
فهل ترضى أن آذن هلم فيزنوا .. وإذا أذنت لك بالزىن بقريبات هؤالء.. وأخواهلن، وأعمامهن، ن، وإخوان

  ...بقريباتك
يثلج  ،إىل تثبيته بدعاء سارع رسول اهللا .. وال مساح باإلمث ،وملا بدأ الشاب يشعر أن ال جمال لإلذن

  )وحصن فَرجه ..وطَهر قلبه ..اللهم اغفر ذنبه( ويهدئ األنفس.. لوبويطمئن الق.. الصدور
  مما ميكن أن يدخل هذا الباب؟ ٣)أقيلوا ذوي اهليئات عثرام إال احلدود:(  قوله أال ترى أن : قلت
زلة  هذ احلديث يدل على أنه إذا سقط من عرِف عنه التقى، أو الوجاهة، يفف.. أجل .. بورك فيك : قال

الذين ليسوا هم : اهليئات الذين يقالون يف عثرام وذوو:(قال الشافعي.. أن يعفى عنه، ويغض الطرف عن زلته 

                                                
 .انظر قصة حادثة اإلفك عند البخاري ) ١(
 .رواه أمحد واللفظ له، والطرباين يف الكبري ويف مسند الشاميني) ٢(
 . يف السننالبيهقي رواه أبو داود وأمحد و) ٣(
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  ١)لزلةايعرفون بالشر، فيزل أحدهم 
عدي بن حامت الطائي ـ رضي اهللا عنه ـ ملا قدم إليه  ورد من إكرام رسول اهللا لقد ذكرتين مبا : قلت

  .٢إكراماً له، فهو ابن كرمي مشهورفقد قدم له وسادة .. 
من أراد أن ينصح لذي :( ، كما ورد يف احلديث ٣ا ورد من النهي عن مناصحة السلطان علنامب وذكرتين

له عالنية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه، فذاك، وإال كان قد أدى الذي عليه سلطان بأمر فال ي دب
  ٤)له

:(  وقد أشار إىل قاعدا وقاعدة هذا الباب مجيعا قوله .. ر من أن تنحصر األمثلة يف هذا أكث: قال
  ٥)أنزلوا الناس منازهلم

  :اجاتاحل
  اليت وضعتها يف اخلانة اخلامسة؟) احلاجات(فما .. وعيت ما ذكرته يف اخلانة الرابعة: قلت
ام، وخيتلفون يف توجهام، كما أن البشر خيتلفون يف طباعهم اليت طبعوا عليها، وخيتلفون يف قدر: قال

  .. وخيتلفون يف أحواهلم، خيتلفون كذلك يف احلاجات اليت تعرض هلم 
  .. وليس من احلكمة أن يتجاهل احلكيم تلك احلاجات أثناء خطابه هلم 

  ما هذه احلاجات؟: قلت
حمتاجا إىل وقد يكون جائعا .. فقد يكون املخاطب مريضا حيتاج إىل العالج .. احلاجات كثرية : قال

  .. وهكذا .. وقد يكون ظمآن .. طعام 
يف الطريق، وقد خر على وجهه من مرة، فإذا بأيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  لقد خرج رسول اهللا 

، وعرف الذي به .لبيك رسول اهللا وسعديك، فأخذ بيده فأقامه: يا أبا هر فقال: فقال له ،اجلَهد واجلوع
   ٦)عد فاشرب يا أبا هريرة: (يل بعس من لنب، فشرب منه، مث قالفانطلق به إىل رحله، فأمر 

ولذلك تعامل معه وفق ما ... عدم جتاهل حاجتهو إىل حال أيب هريرة، لقد تفَطُّن رسول اهللا .. انظر 
  .تطلبته هذه احلاجة

مضان، زوجته يف ر أتىلقد ذكرتين مبا ورد يف احلديث أن أحد الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ : قلت
فهل تستطيع أن تصوم شهرين : قال.. ال: هل جتد رقبة تعتقها؟ قال: فقال له عن ذلك، فسأل النيب 
فبينا حنن  ،فمكث النيب : قال الراوي ..ال: فهل جتد إطعام ستني مسكينا؟ قال: فقال. .ال: ل؟ قا..متتابعني

                                                
 .ذكره يف السنن الكربى للبيهقي )١(
 .رواه الترمذي وأمحد) ٢(
 .وهذا منضبط بضوابط كثرية ليس هنا حمل ذكرها) ٣(
 .رواه أمحد والطرباين يف الكبري واحلاكم) ٤(
أن  ا رسول اهللا أمرن: وقد ذكر عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أا قالت: فقال) ١/١٧٠(ذكره مسلم يف املقدمة  )٥(

 .نرتل الناس منازهلم، ورواه أبو داود
 .رواه البخاري) ٦(



 ٣٣

: خذها فتصدق به، فقال الرجل: أنا، قال: الأين السائل؟ فق: بِعرقٍ فيها متر، فقال النيب  على ذلك أيت
يريد احلرتني ـ أهل بيت أفقر من أهل بييت، فضحك ـ أعلى أفقر مين يا رسول اهللا؟ فواهللا ما بني البتيها، 

  ١)أطعمه أهلك(: مث قال ..حىت بدت أنيابه النيب 
  .لصدقه وحلاله ـ نعمةًلقد انقلب الذنب بالنسبة هلذا الرجل ـ .. لظروف املدعوين  انظر تقديره 

ملا أدرك حاجة بعض أصحابه إىل الزواج نصحه به، بل ساعده  ومثل ذلك أن رسول اهللا .. أجل : قال
أال ! يا ربيعة : فقال يوما  كنت أخدم النيب : ـ رضي اهللا عنه ـ قالسلمي ربيعة بن كعب األعليه، فعن 

: فقلت مثل ذلك فقلت ، مث أعاد علي بعد مرة أخرى !تتزوج ؟ فقلت واهللا يا رسول اهللا خلدمتك أحب إيل
! يا ربيعة : فقال يل ، بلى يا رسول اهللا: قولن فلئن قال يل مرة فأل! أعلم مبا يصلحين مين  واهللا لرسول اهللا 

، فليزوجوك ابنتهم فالنةـ نصار لرجل من األـ  يت فالناإ: قال! بلى يا رسول اهللا : أال تتزوج ؟ قلت 
ال يذهب ! اهللا رسول مرحبا برسول : فقالوا ، يأمركم أن تزوجوين إن رسول اهللا : فقلت فأتيتهم 

ما لك : فقال ، وأنا كئيب فأتيت رسول اهللا ، فزوجوين ومل يسألوين بينة، إال حباجته رسول رسول اهللا 
س عندي ما أصدق، فقال فزوجوين ومل يسألوين بينة ولي ،أتيت قوما كراما! يا رسول اهللا : يا ربيعة ؟ قلت

: فقبلوا وقالوا ، فجمعوا يل وزن نواتني من ذهب فأتيتهم به، امجعوا له وزن نواة من ذهب: رسول اهللا 
أتيت قوما كراما ! يا رسول اهللا: فقلت! ما لك يا ربيعة : فقال ، وأنا كئيب فأتيت رسول اهللا ، كثري طيب

، فجمعوا يل يف مثن كبش، امجعوا له يف مثن كبش: فقال  ،وملوليس عندي ما أ، كثري طيب: فقبلوا وقالوا 
وأما الشعري ، أما الكبش فاكفوناه أنتم :فقالوا، فأتى مبكتل فيه شعري فأتيتهم به ،إىل أهله وأرسل رسول اهللا 
  .٢وأصحابه ففعلوا ذلك، وأصبحت فدعوت رسول اهللا ، فنحن نكفيكموه

ولكن ملا أتاه من حيتاج إال الزواج من الثيب .. بزواج البكر  كان ينصح ومثل ذلك أن النيب : قلت
أبكرا أم (: قال ، نعم : قلت  )هل نكحت؟ (:قال له  ـ رضي اهللا عنه ـ أن النيب جابر فعن .. أقره عليه 

يا رسول اهللا قتل أيب يوم أحد وترك تسع : قلت ، ٣)فهال بكرا تالعبها وتالعبك(: قال، ثيب : قلت  )ثيبا؟
  ٤)أصبت(: قال ،ولكن امرأة متشطهن وتقوم عليهن ،فكرهت أن أمجع إليهن خرقاء مثلهن ،ناتب

أيها الناس إنكم :( كان يأمر األئمة أن خيففوا من الصالة، معلالً ذلك بقوله  ومثل ذلك أن النيب : قال
  ٥)منفرون، فمن صلّى بالناس فليخفف، فإن فيهم املريض والضعيف وذا احلاجة

يف كل هذه األحاديث يراعي احلاجات املختلفة، ويتعامل مع أصحابه  إن النيب .. د فهمت لق: قلت
  .على أساسها

                                                
 .رواه البخاري) ١(
 .رواه أمحد واحلاكم والطرباين يف الكبري) ٢(
هذه النصيحة النبوية العظيمة ال ترتبط فقط مبيل الرجل يف العادة إىل البكر أو الصغرية، وإمنا ترتبط بالقضاء على العنوسة، ) ٣(
 .زيادة على أن الثيب عادة يكون هلا من األوالد ما يشغلها عن االهتمام بالزواج.. تسببه من أضرار اجتماعية  وما

 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(



 ٣٤

فغىن الفقري، وزواج األعزب، وشبع اجلائع، مطلب عظيم، وحاجة ملحةٌ، ال ينبغي .. صدقت : قال
  .للحكيم الداعية إىل اهللا أن يغفل عنها

   :األعراف
  اليت وضعتها يف اخلانة السادسة؟) األعراف(فما .. خلانة اخلامسةوعيت ما ذكرته يف ا: قلت
كما أن البشر خيتلفون يف طباعهم اليت طبعوا عليها، وخيتلفون يف قدرام، وخيتلفون يف توجهام، : قال

ئات البيتؤمن ا وخيتلفون يف أحواهلم، وخيتلفون يف احلاجات اليت تعرض هلم، خيتلفون كذلك يف األعراف اليت 
  .بل تذعن هلا.. نشأوا فيها  اليت

  .. وليس من احلكمة أن يتجاهل احلكيم تلك األعراف أثناء خطابه هلم 
مكلف  والداعية إىل اهللا السائر على قدم رسول اهللا .. ولكن األعراف قد تكون أعراف سوء : قلت

  .. بتطهري البيئات منها ال بإقرارها 
وكلها مما حيتاج احلكيم للتعرف عليه، .. ثة أنواع من األعراف لقد وضعت يف هذه اخلانة ثال: قال

  .ومعاملة املخاطبني على أساسه
  ؟النوع األولفما : قلت
  .. ما ذكرت من العادات السيئة واألعراف القبيحة : قال
  هل يقرهم احلكيم عليه؟.. فما العمل مع هذا النوع من األعراف : قلت
  ..  احلكيم ال يقر حراما.. ال : قال
  .إذن هو يسعى لتغيريه: قلت
  .ال مبا يقتضيه الطيش.. مبا تقتضيه احلكمة : قال
  فما الفرق بينهما؟: قلت
.. احلكيم يتعامل مع مثل هذه األدواء مثلما يتعامل اجلراح املاهر مع ما يريد استئصاله من األدواء : قال

  .ا يفعل، وقد يقتل املريض بطيشهبينما الطائش ال يبايل مب.. فهو يتلمس لذلك كل سبل احلكمة 
  فهل ميكن أن تضرب يل أمثلة عن هذا النوع من األعراف؟: قلت
ومل .. لعلها من بقايا الوثنية .. وهلا حتكم يف الكثري من الناس .. إن يف بالدنا أعرافا كثرية متوارثة : قال

مي القناعات الكافية اليت جتعل أصحاب بل رأيت أن األوىل هو تقد.. أر من احلكمة أن نستعجل باإلنكار عليها 
  .هذا النوع من األعراف يقلعون عنها من غري شعور

  أليس السكوت عن البيان وقت احلاجة ال جيوز؟: قلت
  .. أو نبدل األوقات .. وال يصح أن خنترق املراحل .. لكل حاجة وقتها ومرتبتها : قال
  فهل لذلك دليل من السنة؟: قلت
أخربين كيف .. إىل بيئة كانت ممتلئة بالعادات القبيحة  لقد جاء النيب .. صى أدلة ذلك ال حت: قال

  ؟كانت عقود الزواج يف تلك البيئة اليت جاءها النيب 



 ٣٥

: ١فقد ورد أن الزواج كان عندهم على أنواع.. لقد كانت عقود الزواج فيها أكثرها عقود سفاح : قلت
جنابة رجل آخر ونبله وتقدمه فيأمر من تكون له من حرة أو أمة منها نكاح االستبضاع، وهو أن يعجب الرجل 

ومنها أن تكون املرأة ال زوج .. فإذا محلت منه رجع هو إىل وطئها حرصا على جنابة الولد ، أن تبيح نفسها له
، نكهذا م: وقالت ألحدهم، هلا، فيعاشرها اجلماعة من الرجال منفردين أو جمتمعني، فإذا استمر ا محل دعتهم

الاليت كن جيعلن الرايات على مواضعهن ، ومنها زواج البغايا.. فيلزمه ذلك ويلحق به وال ميكنه االمتناع منه 
فمن رأى تلك الراية علم أنه موضع بغي فيتكرر عليها بذلك من شاء اهللا من الناس حىت إذا استمر ا محلها 

  .ـ الزواج الصحيح الذي أقره اإلسالمومنها ـ بعد ذلك .. فيلحق به ، هو منك : قالت لبعضهم 
وكان من عادات بعض العرب يف اجلاهلية ـ واليت وردت به الروايات الكثرية يف أسباب الرتول ـ أنه 

، يرثوا كما يرثون البهائم واملتروكات إن شاء بعضهم تزوجها، إذا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بامرأته
حىت تفتدي نفسها ، وإن شاءوا عضلوها وأمسكوها يف البيت دون تزويج، وإن شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها

  . بشيء 
وحازها كما حيوز ، فمنعها من الناس، وكان بعضهم إذا تويف عن املرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه

ها منه أو تفتدي نفس، فإن كانت مجيلة تزوجها ؛ وإن كانت دميمة حبسها حىت متوت فريثها، السلب والغنيمة
فقد جنت وحتررت ومحت نفسها ، فأما إذا فاتته فانطلقت إىل بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقي عليها ثوبه، مبال
  ! منه

ويشترط عليها أال تنكح إال من أراد ؛ حىت تفتدي نفسها منه، مبا كان أعطاها ، وكان بعضهم يطلق املرأة
  . كله أو بعضه

زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغري أو أخ حبسها  وكانت املرأة يف اجلاهلية إذا مات
  .حىت تشيب أو متوت فريثها وإن هي انفلتت فأتت أهلها قبل أن يلقى عليها ثوبا جنت

وكان الرجل منهم تكون عنده عجوز ونفسه تتوق إىل الشابة فيكره فراق العجوز ملا هلا فيمسكها  وال   
  .مباهلا أو متوت فريث ماهلا يقرا حىت تفتدى منه

فيحبسها عن الزواج، حىت يكرب ابنه الصغري ، وكان الرجل منهم تكون اليتيمة يف حجره يلي أمرها
  .٢ويأخذ ماهلا، ليتزوجها
أو من خالل ما ورد يف القرآن املكي يتحدث .. من خالل ما ورد يف السرية  فهل رأيت النيب : قال

  ا، وجيعلها حمط اهتمامه؟عن هذه القضايا، ويركز عليه
  .ولوال أن احملدثني ذكروها يف أسباب نزول بعض آيات املدنية ما عرفنا ذلك.. ال : قلت
لقد بدأ باحملرك الذي يتحرك .. حكيما يف تعامله مع البيئة اليت كلف بإصالحها  لقد كان النيب : قال

  ..  ن مجيعافلما أصلحه صلح اإلنسا.. ، فأصلحه من خالله كل سلوك إنساين
                                                

 .رواه البخاري وغريه) ١(
 .رواه البخاري وغريه) ٢(



 ٣٦

  ؟النوع الثاينفما : قلت
كالكرم واملروءة، وإغاثة امللهوف، والتعاون يف حاجات .. عادات طيبة متوارثة .. على عكس هذا : قال

  .اتمع، وما شابه ذلك
  فما حاجتهم للحكيم؟.. لقد كفى هؤالء شرهم : قلت
س واتمعات ليخرج منها الثمار اليانعة النفوهذه احلكيم هو الذي يعتين ببذور اخلري املوجودة يف : قال

  .الطيبة
  فهل ورد يف النصوص املقدسة ما يشري إىل هذه ؟: قلت
  .فنحن حبمد اهللا ال نستقي إال من حبار النصوص املقدسة.. أجل : قال
  .فاذكر يل أمثلة على ذلك: قلت
أهل الكتاب، فقال ـ مثال ـ من أمثلة ذلك أن القرآن الكرمي أثىن على بعض العادات الطيبة عند : قال

: ﴿ارٍ ال يينبِد هنأْمإِنْ ت نم مهنمو كإِلَي هدؤطَارٍ ينبِق هنأْمإِنْ ت نابِ متلِ الْكأَه نمو هلَيع تما دإِلَّا م كإِلَي هدؤ
..  )٧٥:آل عمران) (لْأُميني سبِيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَقَائماً ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا في ا

  .ومل مينع كفرهم من الثناء عليهم.. فهذه اآلية تثين على الوفاء عند بعض من أهل الكتاب 
  فهل ورد يف السنة ما يشري إليه؟.. وعيت هذا : قلت
أثىن على بعض أفعال اجلاهلية، ومن ذلك ثناؤه على التحالف الذي  نيب لقد ورد يف احلديث أن ال: قال

شهدت حلف املطيبني :(   ، فقال٢وحلف الفَضول ،١طيبنيكحلف امل ،كانوا يفعلونه على عمل الصاحلات
  ٣)مع عموميت وأنا غالم، فما أحب أن يل حمر النعمِ، وأين أنكثه

  ؟النوع الثالثفما : قلت
وقد ترك الشرع هذه .. عادات سكت عنها الشرع، فلم حيرمها ومل يوجبها .. ني هذا وذاك ب: قال

  .. املساحة عفوا 
  مثل ماذا؟: قلت
مثل ما اعتاده الناس يف أطعمتهم وألبستهم ووالئمهم وأفراحهم، وأدويتهم، وطرق بنائهم، وما شابه : قال

  .. ذلك 
  وما حاجة احلكيم هلذا؟: قلت
  ؟)إذا كنت يف قوم فاحلب يف إنائهم(املثل الذي يقول  أال تعرف: قال
  .. أعرفه .. بلى : قلت

                                                
ذا ألن املتحالفني طيبوا الكعبة، وطيبوا بعضهم، السرية البن وهو حلف عقد يف أيام اجلاهلية، ومسي : حلف املطيبني)١(

 )١/١٥٠(هشام 
السرية البن هشام ) الفضل(مسي بذلك ألن معظم املتحالفني كانت أمساؤهم : هو حلف عقد يف اجلاهلية، وقيل: الفضول)٢(

)١/١٥٣( 
 ..رواه أمحد والبيهقي يف السنن الكربى وصححه احلاكم ووافقه الذهيب) ٣(



 ٣٧

فهو يراعي أعرافهم وحيترمها ليكون ذلك سببا يف إقباهلم .. فاحلكيم هو الذي يطبقه مع خماطبيه : قال
  .عليه، وانفعاهلم له

  فهل لذلك أمثلة؟: قلت
أنتم : (يف هذا لقد قال .. من فروع األحكام لذلك قاعدة هلا حتكم يف كثري  بل ترك النيب : قال

   ١)أعلم بأمر دنياكم

                                                
 .رواه مسلم)١(



 ٣٨

  اخلطابـ مراتب  ٢
وقد زين غالفه ) .. اخلطابمراتب (وضعت الدفتر األول يف حمله، مث فتحت الدفتر الثاين، وكان عنوانه 

غرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْم﴿ :بقوله تعاىل
بن السبِيلِ والسائلني والْمالئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكني وا

الص أَقَامقَابِ وي الرفو نيحاِء ورالضاِء وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتالةَ و
ة قُلْ يسأَلونك عنِ الْأَهلَّ﴿ :،وحتتها قوله تعاىل )١٧٧:البقرة) (الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ

نِ اتم الْبِر نلَكا وورِهظُه نم وتيوا الْبأْتبِأَنْ ت الْبِر سلَيو جالْحاسِ ولنل يتاقوم يا هابِهوأَب نم وتيوا الْبأْتقَى و
  )١٨٩:البقرة) (واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

  الذي سبقه ـ وضعته ألمساء من تريد أن ختاطبهم؟أهذا الدفتر ـ مثل : قلت
لقد وضعت يف هذا الدفتر املعاين اليت أريد أن أخاطب ا من أرى نفسي ملزما بدعوم إىل .. ال : قال

  .اهللا
  .. الدعوة تشمل اإلسالم مجيعا جبميع ما ورد فيه من تفاصيل : قلت
فال يتجاوز مرتبة قبل أن .. مراتبها الصحيحة  واحلكيم هو الذي يضع تفاصيل أحكام اإلسالم يف: قال

  .حيكم اليت قبلها
  . مل أفهم: قلت
  ؟حني بعثه إىل اليمن  امعاذ مب وصى رسول اهللا : قال
شهادة أال إله إال اهللا وأن  فليكن أول ما تدعوهم إليه  ،إنك ستأيت قوماً أهل كتاب:( لقد قال له: قلت

قد افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة،  لذلك فأعلمهم أن اهللا حممداً رسول اهللا؛ فإن هم أجابوك 
   ١)أن اهللا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إىل فقرائهم فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم 

  املواضيع اليت أراد من معاذا أن يدعو إليها؟ أال ترى كيف رتب : قال
  .. ذلك صحيح : قلت
  كيف سيتصوره الناس حينها؟.. فبدأ بالزكاة .. ن معاذا خلط هذا الترتيب أرأيت لو أ: قال
  .سريونه جابيا أو لصا: قلت
أن يعمق اإلميان يف قلوم أوال، فإن هم آمنوا أمرهم بالصالة اليت هي  فلهذا أمره رسول اهللا : قال

  .بالزكاة والصدقات فإن هم فعلوا، وزينت قلوم حبالوة العبادة أمرهم حينها.. عبادة حمضة 
وأحفظ يف هذا حديثا آخر قريب مما ذكرته، وهو ما حدث به ..  ةهذا ما تقتضيه احلكم.. نعم : قلت

إذا أمر األمري على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى   كان رسول اهللا : قال ـ رضي اهللا عنه ـ بريدة 
اغزوا وال  . قاتلوا من كفر باهللا  ،زوا باسم اهللا، يف سبيل اهللاغ (:مث قال، املسلمني خرياً اهللا تعاىل ومن معه من 

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(



 ٣٩

فإن ، املشركني فادعهم إىل ثالث خالل فإذا لقيت عدوك من  ،تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليداً
مث ادعهم إىل ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،إىل اإلسالم ادعهم  :أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

فإن ، وعليهم ما عليهم وأخربهم أم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، دارهم إىل دار املهاجرين التحول من 
املسلمني جيري عليهم حكم اهللا تعاىل الذي جيري على  أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أم يكونون كأعراب 

فإن   ،وإن هم أبوا فسلهم اجلزية ،اهدوا مع املسلمنيإال أن جي، الغنيمة والفيء شيء املؤمنني، وال يكون هلم من 
   ١.. )وقاتلهم  فإن أبوا فاستعن باهللا تعاىل عليهم  ،هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

يتحرك حركة إال حبسب ما ميليه  فلم يكن .. كلها كانت خمططة ذه الطريقة  إن حياة النيب : قال
  .عليه ظرفها
  :اإلميان

لقد تأملت ما ورد يف : ، فسألته عنها، فقال)اإلميان قبل العمل(فيه وكان أول عبارة قابلتين  فتحت الدفتر،
يقول تعاىل فاهللا .. فوجدا مجيعا تنص على تقدمي اإلميان على العمل .. النصوص حول مرتبيت اإلميان والعمل 

) الْآخرِ وأَنفَقُوا مما رزقَهم اللَّه وكَانَ اللَّه بِهِم عليماً وماذَا علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّه والْيومِ﴿ :ـ مثال ـ 
  .. فقد قدم اهللا يف هذه اآلية اإلميان على النفقات .. ) ٣٩:النساء(

وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ ﴿ :فقد قدم اهللا تعاىل اإلميان على اجلهاد يف قوله تعاىل.. أحفظ من ذلك الكثري : قلت
، )٨٦:التوبة) (عديننْ آمنوا بِاللَّه وجاهدوا مع رسوله استأْذَنك أُولُوا الطَّولِ منهم وقَالُوا ذَرنا نكُن مع الْقَاأَ

دوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاه﴿ :وقوله تعاىل 
  )١٥:احلجرات) (أُولَئك هم الصادقُونَ

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله وإِذَا كَانوا معه علَى ﴿ :وقدمه على أدب االستئذان يف قوله تعاىل 
ي عٍ لَمامرٍ جفَإِذَأَم هولسرو ونَ بِاللَّهنمؤي ينالَّذ كأُولَئ كوننأْذتسي ينإِنَّ الَّذ وهنأْذتسى يتوا حبذْه وكأْذَنتا اس

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه رفغتاسو مهنم ئْتش نمفَأْذَنْ ل أْنِهِمضِ شعب٦٢:النور) (ل(  
آمنوا بِاللَّه ورسوله وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستخلَفني فيه فَالَّذين آمنوا ﴿ :وقدمه على النفقات يف قوله تعاىل 

كَبِري رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُمن٧:احلديد) (م(  
إلميان قبل العمل، فهو خياطب املؤمنني لقد وجدت القرآن يف كل املناسبات يرتب ا.. وهكذا : قال

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما ﴿ :بالتكاليف حبسب ما عندهم من اإلميان، فيقول ـ مثال ـ 
الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ يا أَيها ﴿ :، ويقول )١٨٣:البقرة) (كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

بِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتال تا ﴿ :، ويقول )٢٠٨:البقرة) (كَافَّةً ومقُوا مفوا أَننآم ينا الَّذها أَيي
يهف عيال ب موي يأْتلِ أَنْ يقَب نم اكُمقْنزونَ رمالظَّال مونَ هرالْكَافةٌ وفَاعال شلَّةٌ وال خ٢٥٤:البقرة) (و(  

ما دمتم قد حتققتم باإلميان، وامتألمت به، فإن ذلك : فهذا النداء املرتبط باإلميان كأنه يقول للمخاطبني
  .يفرض عليكم أن تلتزموا بالسلوك الذي يقتضيه اإلميان

                                                
 .مسلم وأبو داود والترمذيرواه ) ١(



 ٤٠

نه كَانَ لَا ﴿ إ:د اإلميان على العمل، فقال تعاىليلكفار إىل جهنم، فقد قوهكذا يف تعليل أسباب دخول ا
  )احلاقة()٣٤(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكنيِ ) ٣٣(يؤمن بِاللَّه الْعظيمِ 

بل إن القرآن حيدد اإلميان كشرط إلمكانية التحقق بالعمل، كما قال تعاىل ـ مثال ـ .. صدقت : قلت
: ﴿يا بواضرإِذَا ت نهاجوأَز نحكنأَنْ ي نلُوهضعفَال ت نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو كذَل وفرعبِالْم مهن

) طْهر واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَيوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلكُم أَزكَى لَكُم وأَ
إن من مل يؤمن باهللا واليوم اآلخر فإنه لن يتأثر مبوعظة، : فكأن اهللا تعاىل يقول يف هذه اآلية.. ) ٢٣٢:البقرة(

آ أَوعظْت قَالُواْ سوآٌء علَين﴿ :ويكون حاله يف ذلك كحال الكافرين يف قوهلم ألنبيائهم .. ولن يستجيب لطلب 
نيظاعالْو نم كُنت لَم ١٣٦: الشعراء)(أَم(  

من كان يؤمن باله واليوم اآلخر، فال يؤذ جاره، ومن كان :(  ومثل ذلك ما ورد يف السنة كقوله 
 ، وقوله ١)يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليقل خرياً أو ليسكت

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليحسن إىل جاره، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليكرم ضيفه، :( 
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، :(  ، وقوله ٢)ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليقل خرياً أو ليسكت

  ٣ )فليقل خرياً، أو ليصمت
ان باهللا واليوم اآلخر هو األساس الذي تنبين عليه تلك املكارم اليت يف هذه األحاديث اإلمي فقد اعترب 

  .حض عليها
مكث يف قومه ثالث عشرة سنة، يدعوهم إىل اإلميان، ويربيهم عليه، دون أن  فإن النيب .. وهلذا : قال

من ميارس ما مع أنه كان من أصحابه يف ذلك الوقت .. يتعرض ملعظم األحكام، أو ينهى عن معظم احملرمات 
  . ههم عنها عد بعد ذلك من الكبائر، كاخلمر، وامليسر وما شابه ذلك، ومل ين

كنت وأنا يف : بأي شئ تدعي أنك ربع اإلسالم ؟ قال: لعمرو بن عبسةقلت : أمامة قالأبو لقد حدث 
 ،مبكة خيرب أخبارافسمعت برجل ، وأم ليسوا بشئ وهم يعبدون األوثان ،اجلاهلية أظن أن الناس على غري شئ
فتلطفت حىت دخلت عليه  ،مستخفيا جراء عليه قومه فإذا رسول اهللا  ،فقعدت على راحليت فقدمت عليه

أرسلين : بأي شئ أرسلك ؟ قال: قلت، أرسلين اهللا: وما نيب ؟ قال: قلت، نيب: ما أنت ؟ قال: مبكة فقلت له
: قال، حر وعبد: من معك على هذا ؟ قال: فقلت ،بصلة الرحم وكسر األوثان وأن يوحد اهللا ال يشرك به

  .٤ومعه يومئذ أبو بكر وبالل
إىل  فمن املشهور أن اخلمر مل يرتل حترميها إال بعد ثالث سنوات خلَونَ من هجرته .. أجل : قلت

  .املدينة
يحة ولذلك كان لذلك النهي تأثريه الكبري الذي مل يكن ليحدث لو مل تفرش تلك األرضية الصح: قال

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه مسلم ذا اللفظ، وروى البخاري بعضه) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(



 ٤١

  .. من اإلميان 
كان : لقد ذكر أنس ـ رضي اهللا عنه ـ تأثري ذلك النهي يف الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ فقال: قلت

: فالناً إذ جاء رجل فقالو ، فإين لقائم أسقي أبا طلحة وفالنا١ًلنا مخر غري فَضيخكُم هذا الذي تسمونه الفَضيخ
فما سألوا عنها : أهرق هذه القالس يا أنس، قال: مت اخلمر، قالواحر: ماذاك؟ قالو :وهل بلغكم اخلرب؟ فقالوا

  .٢وال راجعوها بعد خرب الرجل
  .. وهكذا استقبل النساء األمر باحلجاب : قال
يرحم اهللا نساء املهاجرات اُألول ملا أنزل : لقد حدثت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت.. أجل : قلت

  ٤)فاختمرن ا ٣، شققن مروطَهن)٣١: النور)( ن علَى جيوبِهِنولْيضرِبن بِخمرِه﴿ :اهللا 
ذكرتين بعائشة ـ رضي اهللا عنها ـ لقد كانت فقيهة من فقهاء هذا الباب، كما كانت فقيهة يف : قال

ىت إذا سورة من الُمفصل، فيها ذكر اجلنة والنار، ح) أي القرآن(إمنا نزل أول مانزل منه : لقد قالت.. غريه 
ال ندع اخلمر أبداً، : ال تشربوا اخلمر، لقالوا: ثاب الناس إىل اإلسالم، نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول شيء

بلِ الساعةُ ﴿ :وإين جلارية ألعب  ال ندع الزنا أبداً، لقد نزل مبكة على حممد : ال تزنوا لقالوا: ولو نزل
  .٥، وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده)٤٦:القمر) (مرموعدهم والساعةُ أَدهى وأَ

ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ فإنه ملا رأى إعراض الناس عن األحكام، وعدم  ها يف هذا الفقهومثل: قلت
العمل بالقرآن ـ رغم حفظهم له ـ علَّلَ ذلك مبخالفة هذه القاعدة، وأن األحكام سبقت عند هؤالء اإلميان، 

لقد عشنا برهةً من دهرنا، وأحدنا يؤتى اإلميان قبل :(لم يعملوا باألحكام حق العمل، فقال رضي اهللا عنهف
فنتعلم حالهلا وحرامها، وآمرها وزاجِرها، وما ينبغي أن يقف عنده منها  القرآن، فترتل السورة على حممد 

وم رجاالً يؤتى أحدهم القرآن قبل اإلميان، فيقرأ ما بني فاحتته كما تعلَّمونَ أنتم اليوم القرآن، مث لقد رأيت الي
  ٦)إىل خامتته، ما يدرِي ما آمره وال زاجِره، وال ما ينبغي أن يقف عنده منه، فينثُره نثْر الدقَلِ

  أتدري ما الثمرة اليت يناهلا من قدم الدعوة إىل العمل على اإلميان؟: قال
  .فيستحيل على من مل يؤمن أن خيضع للتكاليف.. ل أي مثرة هو لن ينا: قلت
ولكنها مثار مرة سامة .. ولكنه بنوع من اهلمة واالجتهاد قد ينال بعض الثمار .. األصل هو ما قلت : قال

ا قَامواْ إِلَى الصالَة قَامواْ إِنّ الْمنافقني يخادعونَ اللّه وهو خادعهم وإِذَ﴿ :لقد عرب اهللا عن تلك الثمار، فقال .. 
ـَؤآلِء والَ إِلَى هَؤآلِء ومن يضللِ همذَبذَبِني بين ذَلك الَ إِلَى  يرآُءونَ الناس والَ يذْكُرونَ اللّه إِالّ قَليالً ساىلََكُ

                                                
انظر لسان . وحده من غري أن متسه النار) بلحاً التمر قبل أن يصبح رطباً ويسمى(شراب يتخد من البسر : الفضيخ) ١(
 )٣/٤٥( العرب
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 )٣/٣١٩(هو كساء للمرأة يصنع من صوف أو غريه، النهاية : املرط) ٣(
 .رواه البخاري) ٤(
 .رواه البخاري) ٥(
ال أعرف له علة، ومل خيرجاه ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، و: رواه البيهقي وابن عساكر واحلاكم وقال) ٦(

 .ووافقه الذهيب



 ٤٢

  )١٤٣-١٤٢: النساء)( اللّه فَلَن تجِد لَه سبِيالً 
  لنفاق؟تقصد ا: قلت
ولكن باطنه املقصود بتلك .. فاملنافق هو الذي يتحرك باحلركات الظاهرة .. هكذا مساه القرآن : قال

وهلذا ذكر اهللا تعاىل أم يقومون كساىل ألداء أوامر رم، مث هم ال يقصدون بأدائها إال .. احلركات خاو منها 
  .الرياء والسمعة

  فما سر الكسل؟.. فهمت سر الرياء : قلت
هل تراه يبقى .. أرأيت لو أن الكسول النائم املستحلي لنومه عرض يف السرير الذي ينام عليه حريق: قال

  نائما، أم تراه يسرع فارا بنشاط وحيوية؟
  .ه يسرع فارا بنشاط وحيويةابل أر: قلت
  مل؟: قال
  .إن ما يراه من نار تريد أن تلتهمه جيعله يطري من غري جناحني: قلت
ير النار يف تلك احلال، ولكن ثقة أخربه بأن حريقا سيرتل بتلك الدار على تلك الساعة اليت  فإن مل: قال
  أتراه يظل نائما؟.. ينام فيها 
  .فاألمر يف احلالني سواء.. ال : قلت
فلوال اإلميان ما حدثت حركة جادة يف الوجود .. فاإلميان هو الذي جعله يتحرك إذن بذلك النشاط : قال

  . عامل اإلنسان وحدهال يف.. كله 
الّذين يظُنونَ  واستعينواْ بِالصبرِ والصالَة وإِنها لَكَبِريةٌ إِالّ علَى الْخاشعني﴿ :لقد ذكرتين بقوله تعاىل : قلت
 هاتني اآليتني ـ أن أداء ، فاهللا تعاىل خيربنا ـ يف)٤٦-٤٥: البقرة)(ربهِم وأَنهم إِلَيه راجِعونَ اْأَنهم مالَقُو

  .على الذين ال يؤمنون ا، وال خيشعون فيها، وذلك لفقدان اإلميان بالعبادة املؤداةشاق الصالة 
   ١)وجعلت قرة عيين يف الصالة:(  قارن بني هذا وبني قوله : قال
  ٢)أرحنا ا يا بالل:(لبالل ـ إذا حان وقت الصالة ـيقول  وقد كان : قلت
ذلك أن .. فوق هذا كله فإن الدعوة إىل اإلميان قبل الدعوة لألحكام نوع من مضيعة الوقت و: قال

فَمن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن ﴿ :، كما قال تعاىل ناإلميان شرطٌ لقبول العمل، فال يصح عمل بال إميا
  )٩٤: اءاألنبي)(فَالَ كُفْرانَ لسعيِه وإِنا لَه كَاتبونَ

من صام رمضان إمياناً :(يذكر باإلميان يف كل مناسبة، كقوله  وألجل هذا كان رسول اهللا : قلت
يا رسول اهللا مرين بأمر يف اإلسالم ال : ، وقوله ـ للرجل الذي قال له٣)واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

  ٤)قل آمنت باهللا، مث استقم:( ـ  أسأل عنه أحدا بعدك
                                                

 .رواه أمحد والنسائي واحلاكم وصححه ، ووافقه الذهيب)١(
 .رواه أبو داوود والطرباين يف الكبري) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .حسن صحيح : الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذيالنسائي ورواه )٤(



 ٤٣

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تترتلُ علَيهِم  :(قالالقرآن الكرمي إىل معىن هذا احلديث، فلقد أشار 
ة الدنيا وفي اآلخرة الْحيا الْمالئكَةُ أَال تخافُوا وال تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ نحن أَولياؤكُم في

  )٣١- ٣٠: فصلت  )(ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ نزال من غَفُورٍ رحيمٍ
  :ـ اإلهليات ١

 أحسب اإلميان.. ما هذه املراتب : وهي مرتبة مبراتب خمتلفة، فقلت) .. اإلميان(رأيت مراتب كثرية حتت 
  شيئا واحدا، فكيف عددت مراتبه؟

ويف اإلميان .. وليس من احلكمة أن أبدأ بالفروع قبل األصول .. يف قضايا اإلميان أصول وفروع : قال
  .وليس من احلكمة أن أبدأ باملختلف فيه قبل املتفق عليه.. متفق عليه وخمتلف فيه 

  أمل تقوله تأصيل شرعي، أم هو جمرد اجتهاد؟ : قلت
.. إن هذا ما تدل عليه النصوص الصرحية القطعية .. كان لعقلي أن جيتهد يف أمر خطري كهذا ما : قال

﴿ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر :فاهللا تعاىل رتب مراتب اإلميان وأصوله فقال 
﴿ آمن الرسولُ بِما :، وقال )١٧٧من اآلية: البقرة( الْآخرِ والْمالئكَة والْكتابِ والنبِيني  من آمن بِاللَّه والْيومِ

نيب قفَرال ن هلسرو بِهكُتو هكَتالئمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيأُنلسر نم دا  أَحنعمقَالُوا سو ه
ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعو )ابِ :، وقال )٢٨٥:البقرةتالْكو هولسرو وا بِاللَّهنوا آمنآم ينا الَّذها أَيي ﴿

 نملُ وقَب نلَ مزي أَنابِ الَّذتالْكو هولسلَى رلَ عزي نالَّذ رِ فَقَدمِ الْآخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتالئمو بِاللَّه كْفُري
  )١٣٦:النساء( ضلَّ ضالال بعيداً

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وتؤمن باجلنة : اإلميان:( األركان األساسية لإلميان، فقال  وذكر 
   ١) وتؤمن بالقدر خريه وشره والنار وامليزان وتؤمن بالبعث بعد املوت

  قبل النبوات، ووضعت النبوات قبل السمعيات؟ اإلهلياتأهلذا وضعت : قلت
ال يستقيم إال ) رسول اهللا(إن تعريف .. فال ميكن أن ندعو إىل النبوة قبل أن نعرف باهللا .. أجل : قال

  .تواإلميان بالغيبيات ال يستقيم قبل إثبات النبوا.. بعد التعريف باهللا 
  فكيف فهمت أنت منها الترتيب؟.. الواو يف اللغة ال تفيد الترتيب : قلت
 وقد قال .. فلذلك ال يقدم وال يؤخر إال لغرض.. أنا أعلم أن كالم اهللا مفصل تفصيال عجيبا : قال

  ٢)أبدأ مبا بدأ اهللا به:( مشريا إىل هذا 
ـ عليهم السالم ـ، أساس دعوة الرسل ي هباإلضافة إىل أين وجدت أن الدعوة لإلميان باهللا وتوحيده 

﴿ واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ آلهةً :كما قال تعاىل 
ه أَنه ال إِلَه إِلَّا أَنا ﴿ وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَي:، وقال تعاىل )٤٥:الزخرف()يعبدونَ
وندب٢٥:االنبياء()فَاع(  

                                                
  .كبريالنسائي، والطرباين يف ال رواه) ١(
 .رواه مسلم) ٢(



 ٤٤

بتوحيد اهللا، قال تعاىل  مدعو واافتتح مأـ عليهم السالم ـ عن كل من الرسل تعاىل وقد ذكر اهللا 
، وقال )٥٩من اآلية: ألعراف( ه غَيره﴿ لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَ:

، وقال )٦٥:ألعراف( ﴿ وإِلَى عاد أَخاهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَال تتقُونَ:تعاىل 
، وقال )٧٣من اآلية: ألعراف( اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره﴿ وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ اعبدوا :تعاىل 
    )٨٥من اآلية: ألعراف( ﴿ وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره:تعاىل 

من  :(  كما قال  الدنيا، آخر ما خيرج به منو أول ما يدخل به إىل اإلسالم،وهلذا كان التوحيد هو 
  ١)كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة 

أم التأذين يف أذن املولود، ليكون أول ما يسمعه توحيد اهللا، وقد كانت  وهلذا كان من سنة رسول اهللا 
نس صغرياً، مل يفطم أسلمت وكان أـ ورضي اهللا عنهم ـ  سليم الرميصاء أم أنس بن مالك خادم الرسول 

ال تفسدي على : ال إله إال اهللا، قل أشهد أن ال إله إال اهللا، ففعل، فيقول هلا أبوه : بعد، فجعلت تلقن أنساً قل 
  .٢إين ال أفسده: ابين فتقول 
  .. أراك وضعت قائمة بأمساء اهللا احلسىن، ومراتبها : قلت
 أذن اهللا فيها لوسائل إدراكنا البسيطة أن تتعرف ا إن أمساء اهللا احلسىن هي املعارف اليت.. أجل : قال

على كماالت األلوهية، وهي لذلك من األمهية حبيث ال ميكن مقارنتها بأي معرفة من املعارف األخرى، ألن 
  . كل ما يف الكون أثر من آثار أمساء اهللا

  .ة اليت تتطلب عبوديته اخلاصةوهي لذلك أبواب عالقتنا باهللا، ألن لكل اسم من أمساء اهللا داللته اخلاص
﴿ :وهلذا أمرنا اهللا تعاىل أن ندعوه بأمسائه احلسىن، مستشفعني ا إليه، ومتوسطني ا لديه، كما قال تعاىل 

  )١٨٠من اآلية: األعراف( وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها 
مقتضيات املعرفة باهللا، فاملعرفة بأمساء اهللا هي  فالدعاء ـ يف أصله ـ مقتضى من.. صدقت يف هذا : قلت

بني الدعاء وأمساء اهللا الصلة سر ابن عقيل إىل اليت تدعو إىل الثقة فيه، وهي اليت تدعو إىل سؤاله، وقد أشار 
الوجود، فإن من ليس مبوجود ال : أحدها : إىل الدعاء، ويف ذلك معان تعاىل قد ندب اهللا :( احلسىن، فقال

الكرم، فإن البخيل : الرابع ، السمع، فإن األصم ال يدعى: الثالث  الغىن، فإن الفقري ال يدعى،: الثاين  يدعى،
  ) القدرة، فإن العاجز ال يدعى: السادس ، الرمحة، فإن القاسي ال يدعى: اخلامس ، ال يدعى
 تعاىل تقتضي رفع أيدينا إليه وهكذا لو ذهبنا نعد مع ابن عقيل ـ رمحه اهللا ـ لوجدنا أن أمساء اهللا: قال

  .. بأمساء اهللا  وهلذا نرى امتزاج أدعيته .. بالسؤال، بل إفراده يف هذا الرفع 
اللهم إين : جالسا ورجل يصلي، مث دعاكان  ومما أحفظه من ذلك أن رسول اهللا .. أجل : قلت

لسموات واألرض، يا ذا اجلالل أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، املنان بديع ا

                                                
  .رواه أمحد وأبو داود واحلاكم)  ١(
 . ٢/٣٠٥سري أعالم النبالء )    ١(



 ٤٥

   ١)لقد دعا اهللا بامسه العظيم:( واإلكرام، يا حي يا قيوم أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار، فقال النيب 
اللهم إين :( كان  الشمس بإذن اهللاله به فحبست  ربهبه دعا الذي يوشع بن نون أن دعاء  وأخرب 

قدس املبارك املخزون املكنون املكتوب على سرادق اد وسرادق أسألك بامسك الزكي الطهر الطاهر املطهر امل
احلمد وسرادق القدرة وسرادق السلطان وسرادق السر إين أدعوك يا رب بأن لك احلمد ال إله ال أنت النور 
البار الرمحن الرحيم الصادق عامل الغيب والشهادة بديع السموات واألرض ونورهن وقيمهن ذو اجلالل 

   ٢) حنان منان جبار نور دائم قدوس حي ال ميوتواإلكرام 
اللهم إين عبدك، ابن عبدك ابن أمتك يف قبضتك، :( أن يقول من أصابه هم أو حزن  وقد علم 

ناصييت بيدك ماض يف حكمك، عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف 
ه يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت ب

فما قاهلا عبد قط إال أبدله اهللا حبزنه :( ، مث بني أثر ذلك يف نفسه، فقال ٣) بصري، وجالء حزين، وذهاب غمي
  )  فرحا

اللهم إنك عفو  :قوىل:( وافقت ليلة القدر ـ رضي اهللا عنها ـ أن تقول إذا عائشة  وعلم رسول اهللا 
   ٤) ب العفو فاعف عىنحت

.. بل إن هلا تأثريا تربويا عظيما .. إن تأثري الدعوة إىل هذه األمساء ليس مقتصرا على الدعاء فقط : قال
  .إا تغري اإلنسان كله

: وسيلة إىل معاملته بثمراا من تعاىل فهم معاين أمساء اهللا :( العز بن عبد السالم لقد ذكرتين بقول : قلت
  ٥) رجاء، واملهابة، واحملبة، والتوكل، وغري ذلك من مثرات معرفة الصفاتاخلوف، وال

ذكر اهللا بأوصاف اجلمال موجب للرمحة، وبأوصاف الكمال موجب :( مفصال أسباب ذلكيقول و
للمهابة، وبالتوحد باألفعال موجب للتوكل، وبسعة الرمحة موجب للرجاء، وبشدة النقمة موجب للخوف، 

  ) عام موجب للشكر وبالتفرد باإلن
فقد ذكر تأثري أمساء اهللا احلسىن يف كل عبادة من العبادات الظاهرة والباطنة، بل .. ومثله يبني ابن القيم 

لكل صفة عبوديةٌ خاصة هي من موجباا :( جيعل كل العبادات أثر من آثار املعرفة بأمساء اهللا احلسىن، فيقول
ا والتحقيق مبعرفتها، وهذا مطرد يف مجيع أنواع العبودية اليت على وجبات العلم ممن : ومقتضياا، أعين 
   ٦) القلب واجلوارح

بالضر والنفع، والعطاء واملنع، تعاىل فعلم العبد بتفرد الرب :( مث يذكر األمثلة املوضحة لذلك، فيقول 
                                                

  .وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي وابن ماجة وغريهمد محرواه أ)  ١(
  .عن أنس وليس يف سنده متهم -أبو الشيخ يف الثواب وابن عساكر والرافعي رواه )  ٢(
  .عن ابن مسعودحبان وابن ابن السين رواه )  ٣(
 .ابن النجاررواه )  ٤(
  . ١شجرة املعارف واألحوال، ص )  ٥(
  .٤٣طريق اهلجرتني، ص : باختصار، وانظر  ٩٠ /٢: مفتاح دار السعادة )  ٦(



 ٤٦

م التوكل ومثراته ظاهراً، وعلمه يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً، ولوزا: واخللق والرزق، واإلحياء واإلماتة 
وبصره، وعلمه أنه ال خيفى عليه مثقال ذرة، وأنه يعلم السر، ويعلم خائنة األعني وما تخفي تعاىل بسمعه 

يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه على كل ما ال يرضي اهللا، وأن جيعل تعلق هذه : الصدور 
احلياء باطناً، ويثمر له احلياء اجتناب احملرمات والقبائح، ومعرفته : ذلك األعضاء مبا حيبه اهللا ويرضاه، فيثمر له

وكذلك معرفته جبالل اهللا وعظمته وعزه، ... بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورمحته توجب له سعة الرجاء 
.. اهرة، هي موجباا تثمر له اخلضوع واالستكانة واحملبة، وتثمر له تلك األحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظ

    )  فرجعت العبودية كلها إىل مقتضى األمساء والصفات
اللذين مها منبع كل كاحلسد، والكرب، تعاىل يف الوقاية من األمراض القلبية، التعبد بأمساء اهللا ويبني أثر 

حداً عى ما آتاه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت اجلالل،   مل يتكرب ومل حيسد أ:( أمراض القلوب، فيقول 
اهللا ؛ فإن احلسد يف احلقيقة نوع من معاداة اهللا ؛ فإنه يكره نعمة اهللا على عبده وقد أحبها اهللا، وحيب زواهلا عنه 

    ١)فهو مضاد هللا يف قضائه وقدره وحمبته وكراهته واهللا يكره ذلك،
من صحت له :( والباليا، فيقول  يف الوقوف الصلب أما احملنوصفاته تعاىل بأمساء اهللا ويبني أثر التبعد 

معرفة ربه والفقه يف أمسائه وصفاته علم يقيناً أن املكروهات اليت تصيبه واحملن اليت ترتل به فيها ضروب من 
:( ، ويقول ٢)املصاحل واملنافع اليت ال حيصيها علمه وال فكرته، بل مصلحة العبد فيما كره أعظم منها فيما حيب 

بالقسط، تعاىل د من شر وأمل وعقوبة ونقص يف نفسك ويف غريك فهو من قيام الرب فكل ما تراه يف الوجو
ملن أفسد يف األرض تعاىل وهو عدل اهللا وقسطه، وإن أجراه على يد ظامل، فاملسلط له أعدل العادلني، كما قال 

: ْأي با أُولاداً لَنبع كُملَيا عثْنعا بمأُواله دعاَء ووالًفَإِذَا جفْعداً معكَانَ وارِ وياللَ الدوا خاسفَج يددسٍ ش 
  )٥:االسراء(

بالبعد التربوي ألمساء اهللا احلسىن، فكان يذكر عند اية ) املقصد األسىن(وقد اهتم الغزايل يف كتابه اجلليل 
اسم من أمسائه أثره  شرح كل اسم حظ العبد السلوكي منه، فهو يعترب ولكل صفة من صفات اهللا تعاىل أو

اخلاص به، والذي ال ميكن لإلنسان احلصول عليه إذا مل يستويل على قلبه معىن ذلك االسم او تلك الصفة، وهو 
  ٣)إن هللا تسعة وتسعني امسا مائة غري واحد من أحصاها دخل اجلنة  :( معىن اإلحصاء الذي ورد يف قوله 

  .. كثري يف الدعوة إليه من مل أرك تذكر يف هذا الباب ما يطنب ال: قلت
  ..  فلسنا أعرف باهللا من رسول اهللا .. دعنا من لغوهم : قال
  ..  ولكنهم يقتبسون ما يذكرونه من رسول اهللا : قلت
  أن ينبئ عباده؟ مب أمر اهللا نبيه : قال
عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليم  وأَنَّ) ٤٩(نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم ﴿ :لقد قال له : قلت

                                                
  . ١٥٠الفوائد، ص )  ١(
  .٨٥الفوائد، ص )  ٢(
  .عن أيب هريرةالترمذي وابن ماجة )  ٣(



 ٤٧

  )احلجر()٥٠(
  ؟.. )وذو اليد .. ذو الساق (فهل يف أمساء اهللا احلسىن : قال
ولكنهم يعتربون ذلك صفات وال يعتربونه .. وال ينبغي أن يسمى اهللا إال مبا مسى به نفسه .. ال : قلت

  .أمساء
  ..  يف سنة رسول اهللا يف القرآن الكرمي أو ) صفات اهللا(فأين كلمة : قال
  .ال أحفظ نصا يف ذلك: قلت
.. أما ما عداها .. إن املعرفة اليت طولبنا ا هي معرفة اهللا بأمسائه احلسىن .. وال يوجد نص يف ذلك : قال

ولذلك نفوض هللا علم ما ال نعلم، وال نشغل عقول العوام الغارقة يف .. فعقولنا أعجز من أن حتيط به أو تدركه 
  .بيه يف مثلهالتش

  :ـ النبوات ٢
إن النبوات هي : فسألته عنها، فقال..  النبواترأيته يف املرتبة الكربى الثانية من مراتب اإلميان يضع 

العنصر الثاين من األركان األساسية لإلميان، ولذلك امتألت آيات القرآن الكرمي بالثناء عليهم وذكر قصصهم 
جالال، وتشحن الطاقات قدوة وسلوكا، فيعيش املؤمن يف صحبتهم، ويترفع وأحواهلم لتمأل القلوب حمبة هلم وإ

  .من خالهلا إىل اآلفاق العليا من الكمال اإلنساين
حيبب األنبياء ـ عليهم السالم ـ إىل أصحابه، ويقص عليهم قصصهم  ولذلك كان رسول اهللا : قال

رأيت عيسى بن مرمي :(   من أحواهلم، قال بل يصف هلم أحيانا صورهم لتقريب ما يصفه القرآن الكرمي .. 
وموسى وإبراهيم فأما عيسى فابيض جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم قالوا فابراهيم قال انظروا إىل 

رأيت ليلة أسري يب موسى بن عمران رجال طواال جعدا كأنه من رجال شنؤة :(  ، وقال ١)صاحبكم 
  ) احلمرة والبياض سبط الرأيورأيت عيسى بن مرمي مربوع اخللق إىل

يعلم التأثري التربوي العظيم الذي حيمله اإلميان باألنبياء ـ عليهم الصالة  لقد كان رسول اهللا : قال
من : األنعام( ﴿ أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده :لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا، فقال .. والسالم ـ 

  )٩٠اآلية
يف منتهى الكمال، فكيف يؤمر باالقتداء باألنبياء  فالنيب .. لقد ظللت دهرا أحبث عن سر هذا : قلت

  أيؤمر الفاضل باالقتداء باملفضول؟.. ـ عليهم الصالة ـ 
.. فالسلوك الطيب ميثل معناه وال ميثل شخص من سلكه .. ليس يف هذا الباب فاضل وال مفضول : قال

  .اشتهر به حامت كان داعية للكرم ومل يكن داعية حلامتفسلوك الكرم الذي 
  فلم مل يكتف باألمر باملعاين، بل رأينا اهللا تعاىل يأمرنا باالقتداء مبن تلبس ا؟: قلت
ذلك يرجع إىل أن املعارف تظل أرواحا جمردة قد ال جتد من يلتفت إليها حىت جتد األجساد الطاهرة : قال

  . املثال إىل عامل الواقعاليت متثلها، فتخرج من عامل
                                                

 .٤/٢٢:البخاري )  ١(



 ٤٨

وكمثال على ذلك متثيل الرسل ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ لدور التجرد واإلخالص يف التعامل مع 
اهللا، وهذا ما تربهن عليه خطبهم ألقوامهم يف القرآن الكرمي، واليت حيرص القرآن الكرمي على ذكرها وتكرارها 

يا قَومِ ال أَسأَلُكُم  :وادث عن مواضع القدوة، قال تعاىل على ألسنتهملتصبح يف حمل نظر املقتدي، فال يتيه باحل
  ) ٥١:هود( علَيه أَجراً إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى الَّذي فَطَرنِي أَفَال تعقلُونَ

من أَجرٍ إِلَّا من شاَء أَنْ قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه  :'أن يردد أقواهلم، اقتداء م فقال  وهلذا أمر رسول اهللا 
  )٥٧:الفرقان( يتخذَ إِلَى ربه سبِيالً

يستحضر مواقف األنبياء ليعيد إحياءها من جديد، فكان يستحضر يف املواقف املختلفة ما  وهلذا كان 
ذات يوم  ه قسم رسول اللّ: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اللّه بن مسعود حصل إلخوانه من األنبياء، 

يا عدو اللّه أما ألخربن : إن هذه القسمة ما أريد ا وجه اللّه، قال، فقلت: قسماً فقال رجل من األنصار
رمحة اللّه على موسى، لقد أوذي بأكثر :(  فامحر وجهه مث قال مبا قلت، فذكرت ذلك للنيب  رسول اللّه 
   ١) من هذا فصرب

ال تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفر اللَّه لَكُم وهو  :ال أخي يوسف أقول كما ق:(  ويف موقف آخر قال 
نيماحالر محأَر )٢))٩٢من اآلية: يوسف   

سألت جماهداً عن : عن العوام قالذا على مشروعية سجدة سورة ص، ف وقد استدل ابن عباس 
ومن ذُريته   :أوما تقرأ : ن أين سجدت؟ فقالمـ رضي اهللا عنه ـ سألت ابن عباس : فقال) ص(سجدة 

؟ )٩٠من اآلية: األنعام( أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده  ،)٨٤من اآلية: األنعام( داود وسلَيمان
الصالة والسالم،  أن يقتدي به، فسجدها داود عليه فكان داود عليه الصالة والسالم ممن أمر نبيكم 

   ٣) فسجدها رسول اللّه 
:( لقد ذكرتين بقول مجيل البن القيم يدعو فيه إىل االقتداء باألنبياء يف جدهم يف طريق اهللا، فيقول : قلت

وأضجع للذبح ، ورمى يف النار اخلليل، وناح ألجله نوح، والطريق طريق تعب فيه آدم، يا خمنث العزم أين أنت
وذبح السيد احلصور ، ونشر باملنشار زكريا، ولبث يف السجن بضع سنني، سف بثمن خبسوبيع يو، امساعيل
وعاجل الفقر وأنواع األذى ، وسار مع الوحش عيسى، وزاد على املقدار بكاء داود، وقاسى الضر أيوب، حيىي

   ٤)حممد صلى اهللا عليه وسلم تزها أنت باللهو واللعب 
  .فنعم ما قال.. بورك فيه : قال
  .إن بعضهم ال يذكر األنبياء إال ويذكر معهم من اخلطايا ما يندى له اجلبني: قلت
  .. فال تلتفت للحجب .. أولئك حجب : قال
بل اعترب الكالم فيه من الكتاب .. وهذا قد ذكر يف كتب التفسري واحلديث .. كيف تقول هذا : قلت

                                                
  .للفظ ألمحداوخاري ومسلم وأمحد، رواه الب)  ١(
  .ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب ابن السين يف عمل يوم وليلةرواه )  ٢(
  .البخاري)   ٣(
  .الفوائد)  ٤(



 ٤٩

  .والسنة
فعليه  فمن رغب يف دين حممد ..  حممد ال دين .. ذلك دين كعب األحبار ووهب بن منبه : قال

  . أن يصفي عقله وقلبه وروحه وسره من كل تأثري غري التأثري الذي دعاه إليه نبيه 
  :ـ الغيبيات ٣

  .. يف املرتبة األخرية  ١بعوامل الغيبأرك وضعت اإلميان : قلت
  .ولرسول اهللا ألنه ال ميكنك أن تدعو لإلميان باملالئكة قبل أن تدعو هللا.. أجل : قال
ولكن مل مل ميكن الدعوة للمالئكة قبل .. وعيت أنه ال ميكن الدعوة للمالئكة قبل الدعوة هللا : قلت

  ؟الدعوة لرسل اهللا
) .. السمعيات(إن العلماء يسمون هذا الباب من العقائد .. ألنه لوال رسل اهللا ما عرفنا املالئكة : قال

  .، ويعزل العقل عن البت فيها بقول أو بدليل إال دليل اإلمكانذلك أنه يكتفى فيها باألدلة املعصومة
﴿ ذَلك من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إِلَيك :وقد قال تعاىل بعد ذكر كثر من األخبار والقصص .. أجل : قلت

، وقال )٤٤:آل عمران( نت لَديهِم إِذْ يختصمونَوما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْالمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُ
: بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كمال قَوو تا أَنهلَمعت تا كُنم كا إِلَييهوحبِ نياِء الْغبأَن نم لْكت ﴿نيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع 
 الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَ ﴿ ذَلك من أَنباِء:، وقال )٤٩:هود(
  )٢٦من اآلية: الكهف( ﴿ قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السماوات والْأَرض:، وقال)١٠٢:يوسف(

إنه ينقله من عامل البهيمية الذي تلقيه فيه .. الكبري على اإلنسان وهلذا اإلميان تأثريه النفسي والتربوي : قال
  .. غرائزه وأهواؤه إىل عامل اإلنسانية الرفيع 

واإلميان بالغيب هو العتبة اليت جيتازها اإلنسان، فيتجاوز مرتبة :( لقد ذكرتين بسيد، فقد قال: قلت
نسان الذي يدرك أن الوجود أكرب وأمشل من ذلك احليوان الذي ال يدرك إال ما تدركه حواسه، إىل مرتبة اإل

وهي نقلة بعيدة األثر يف  -أو األجهزة اليت هي امتداد للحواس  -احليز الصغري احملدد الذي تدركه احلواس 
تصور اإلنسان حلقيقة الوجود كله وحلقيقة وجوده الذايت، وحلقيقة القوى املنطلقة يف كيان هذا الوجود، ويف 

كما أا بعيدة األثر يف حياته على األرض ؛ فليس من . وما وراء الكون من قدرة وتدبري  إحساسه بالكون
يعيش يف احليز الصغري الذي تدركه حواسه كمن يعيش يف الكون الكبري الذي تدركه بديهته وبصريته ؛ ويتلقى 

كل ما يدركه وعيه يف عمره  أصداءه وإحياءاته يف أطوائه وأعماقه، ويشعر أن مداه أوسع يف الزمان واملكان من

                                                
ـ يف أصلها ـ هي العوامل اليت خفيت على املؤمن، أو اليت ال تستطيع وسائل اإلدراك العادية التعرف عليها، عوامل الغيب ) ١(

الَّذين  :يف وصف املؤمننيتعاىل نصوص املعصومة بالداللة عليها، وهي بذلك تشمل كل قضايا اإلميان، كما قال أواليت جاءت ال
وأخرب أن املؤمنني الصادقني ال حيول بينهم وبني اخلوف من ، ) ٣:البقرة( يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ

يا أَيها الَّذين آمنوا لَيبلُونكُم اللَّه بِشيٍء من الصيد تنالُه ﴿ :تعاىل هللا أو التعامل اإلمياين معه كونه غيبا عن حواسهم، كما قال ا
ذَل دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخي نم اللَّه لَمعيل كُماحرِمو يكُمدأَييمأَل ذَابع فَلَه ك )٩٤:املائدة(  

ولكن عامل الغيب أو السمعيات ـ كمصطلح ـ قصر على ما ال ميكن االستدالل عليه بالعقل ارد، وما كان يف نفس 
 .الوقت يف حيز اإلمكان، فتخرج أبواب األلوهية والنبوات النسجام العقل مع النصوص يف الداللة عليها



 ٥٠

  ١)القصري احملدود 
:( ويرد على املفكرين املعاصرين الذين يتصورون اإلميان بعوامل الغيب نوعا من اهلروب عن الواقع، فيقول 

ولكن مجاعة املاديني يف هذا . لقد كان اإلميان بالغيب هو مفرق الطريق يف ارتقاء اإلنسان عن عامل البهيمة 
إىل عامل البهيمة الذي ال . . ة املاديني يف كل زمان، يريدون أن يعودوا باإلنسان القهقري الزمان، كجماع

وهو النكسة اليت وقى اهللا املؤمنني إياها، فجعل صفتهم " تقدمية "ويسمون هذا ! وجود فيه لغري احملسوس 
   ٢! )سني واملرتكسني الذين يؤمنون بالغيب  واحلمد هللا على نعمائه، والنكسة للمنتك:  املميزة، صفة

  .لقد كان صديقا عزيزا.. صدق سيد وبورك فيه : قال
  ؟٣إن بعض الناس ميزجون احلديث بعامل الغيب بقصص هي أقرب إىل األساطري منها إىل احلقائق: قلت
  .عامل الغيب هو العامل الذي وردت النصوص املعصومة باإلخبار عنه، أما ما عداه فعامل خرافة: قال
  ن تفاصيله مبثوثة يف كتب العقيدة والتفسري واحلديث والفقه؟ولك: قلت
  .فخذ بصوام، واحذر من خطئهم.. خيطئون ويصيبون .. بشر كتبة تلك الكتب : قال
  فكيف أميز صوام من خطئهم؟: قلت
  .وما جاءك من غريه، فخذ منه ودع.. ما جاءك من املعصوم، فهو معصوم : قال
  فما آخذ، وما أدع؟: قلت

  .وما مل يدل عليه، فدعه.. فخذه .. ما دل عليه العقل : الق
  .أأقدم عقلي على دين اهللا: قلت
لقد خلق اهللا لنا العقول لنميز ا الطيب من اخلبيث واحلق من الباطل، ومل خيلقها لنا لنودعها : قال

  .سجون اإلمهال

                                                
  .١/٣٩:يف ظالل القرآن)  ١(
  .١/٤٠:يف ظالل القرآن)  ٢(
واألمثلة على دخول اخلرافة هذه العوامل الغيبية كثرية، منها ـ مثال ـ اخلرافات اليت نسجت حول املالئكة املوكلني )٣(

لكل (، وأن ) مثانية أمالك على صورة األوعال(بالعرش ـ عليهم السالم ـ واليت تلبست بلباس احلديث الشريف، فذكرت أم 
أن فوق (، و) لك منهم أربعة أوجه وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر وكل وجه منها يسأل اهللا الرزق لذلك اجلنسم

أنشد بني يدي النيب ، وأنه ) السماء السابعة مثانية أو عال بني أظالفهن وركبهن مثل ما بني مساء إىل مساء وفوق ظهورهن العرش
 قول أمية بن أيب الصلت :  

  والنسر لألخرى وليث مرصد    ور حتت رجل ميينه     رجل وث
  محراء يصبح لوا يتورد           والشمس تطلع كل آخر ليلة   
  إال معذبة وإال جتلد               ليست بطالعة هلم يف رسلها     

  )  صدق:(  قال النيب ف
مما حيرص العامة على مثله، وهي خرافات ال حظ هلا  وقد رويت هذه األساطري ـ لألسف ـ يف كتب التفسري املعتمدة، وهي

فصل « من العلم، وال حظ لراويها وملفقها من الذوق، وقد رد عليها ـ حبمد اهللا ـ الشيخ حممد زاهد الكوثري، برسالة مساها 
وتتبع أقواهلم النصوص هذه ذكر املصادر اليت أخرجت ، ف)فصل املقال يف متحيص أحدوثة األوعال (أو ) املقال يف حبث األوعال 

 .دخيلة ال أصل هلا أقاصيصانتهى إىل أنها ومتحيصا وحتليال 



 ٥١

  :العمل
وجدت مرتبة العمل، فسألته .. ا يل بعد أن انتهيت من سرد مراتب اإلميان على الكاندهلوي وشرحه

بل إن املدعو نفسه هو الذي يرغب إليك .. إذا باشر اإلميان القلب هان عليك أن تكلفه التكاليف : عنها، فقال
  .فيؤديه عن طواعية وحمبة.. يف أن تعمله ما كلفه به ربه 

  :ـ العبادات ١
إن أول ما يبدأ به الداعية إىل اهللا يف تقريب : فقال فسألته عنها،) .. العبادات(وضع يف املرتبة األوىل  هرأيت

  .. فإنه ال يثبت اإلميان يف القلوب كالعبادات .. العباد إىل اهللا هو الدعوة إىل عبادة اهللا 
  ؟!والسلوك: قلت
ا اتلُ م﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك .. فإن العبادة متهد للسلوك .. كما أن اإلميان ميهد للعبادة : قال

اللَّه كْرلَذكَرِ ونالْماِء وشنِ الْفَحى عهنالةَ تالةَ إِنَّ الصمِ الصأَقابِ وتالْك نم كإِلَي يا أُوحم لَمعي اللَّهو رأَكْب 
م بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صالتك خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِ﴿ :، وقال )٤٥:العنكبوت) (تصنعونَ

يملع يعمس اللَّهو ملَه كَن١٠٣:التوبة) (س(   
  ٢)١صوم ثالثة أيام من الشهر تذهب وحر الصدر: (وقال 
الطُّهور شطر اإلميان، واحلمد هللا متأل امليزان، وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن، أو متأل مابني السماء :( وقال 

واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع 
  ٣)نفسه فمعتقها أو موبقها

  تعلمت أن أبدأ الدعوة لإلميان من اإلميان باهللا، فمن أين أبدأ الدعوة للعبادات؟: قلت
ماء كيف نرتب األمور يف مراتبها، وكيف ال فقد علمنا سيد احلك.. أن نبدأ  مب أمرنا رسول اهللا : قال

ملعاذ بن جبل حني بعثه  قال رسول اهللا : لقد حدث ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ قال.. نعدو ا منازهلا 
إنك ستأيت قوماً من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً : (إىل اليمن

هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم  رسول اهللا، فإن
أطاعوا لك بذلك، فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم 

  ٤)بأطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني اهللا حجا
تربية أصحابه  هو ما تدل عليه النصوص الكثرية الدالة على أن أول ما بدأ به رسول اهللا  وما ذكره 

ومن ذلك ما ورد يف سورة املزمل ـ وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكرمي .. هو تربيتهم على إقامة الصالة 
إِنَّ ربك يعلَم ﴿ :ليها، كما قال تعاىل الصحابة ع ـ من األمر بالصالة، ومن اإلخبار حبرص رسول اهللا 

للَّيلَ والنهار علم أَنْ لَن تحصوه أَنك تقُوم أَدنى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائفَةٌ من الَّذين معك واللَّه يقَدر ا
                                                

 .أي تطهري القلب من الدنس، وما يلحقه من األدران املعنوية من حقد وحسد، وما شاه: وحر الصدر) ١(
 .رواه أمحد والنسائي يف السنن ويف الكربى) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(



 ٥٢

ا تأُوا مفَاقْر كُملَيع ابفَت نونَ مغتبضِ يي الْأَرونَ فرِبضونَ يرآخى وضرم كُمنكُونُ ميأَنْ س ملع آنالْقُر نم رسي
وا الزآتالةَ ووا الصيمأَقو هنم رسيا تأُوا مفَاقْر بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتونَ يرآخو لِ اللَّهأَقْفَضضاً كَاةَ وقَر وا اللَّهرِض
) اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم حسناً وما تقَدموا لأَنفُِسكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه هو خيراً وأَعظَم أَجراً واستغفروا

  )٢٠:املزمل(
اهللا عنهم ـ من جهد لتحقيق هذا  وقد وردت األحاديث الدالة على ما كان يبذله الصحابة ـ رضي

أال أنبئك بأعلم أهل األرض بوتر : عن سعيد بن هشام أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال األمر اإلهلي، ف
مث يقول سعيد بن ، مث ارجع إيل فأخربين بردها عليك، ائت عائشة فسلها: قال . نعم : ؟ قال  رسول اهللا 

: قالت . بلى : ألست تقرأ القرآن؟ قلت : قالت  أنبئيين عن خلق رسول اهللا  يا أم املؤمنني: قلت : هشام 
، يا أم املؤمنني: قلت  مث بدا يل قيام رسول اهللا ، فهممت أن أقوم ،كان القرآن فإن خلق رسول اهللا 

. بلى : ؟ قلت )١:املزمل) (يا أَيها الْمزملُ﴿ :ألست تقرأ هذه السورة : قالت  أنبئيين عن قيام رسول اهللا 
وأصحابه حوالً حىت انتفخت  فإن اهللا افترض قيام الليل يف أول هذه السورة؛ فقام رسول اهللا : قالت 
 قيام فصار، السورة هذه آخر يف التخفيف أنزل مث ،وأمسك اهللا ختامها يف السماء اثين عشر شهراً ،أقدامهم

  .١ فريضة بعد من تطوعاً الليل
جرير بن عبد اهللا إىل آخر حياته يهتم بالصالة باعتبارها أوىل األولويات، فعن  ول اهللا وقد استمر رس
  .٢والنصح لكل مسلم، الزكاة وإيتاء ، على إقام الصالة بايعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ 

أول ما يشترط  النيب  وكان  :(مبينا البدء بالصالة بعد التوحيدلقد ذكرتين بابن حجر، فقد قال : قلت
مث يعلم كل قوم ، مث أداء الزكاة ألا رأس العبادات املالية ، بعد التوحيد إقامة الصالة ألا رأس العبادات البدنية

    ٣ )ما حاجتهم إليه أمس
  :األخالقـ  ٢

إن من عرفته باهللا، وعلمته كيف : ، فسألته عنها، فقال)األخالق(وجدت مرتبة ) العبادات(بعد مرتبة 
  ..يعبد اهللا لن يصعب عليك أن تدعوه ملكارم األخالق

  ومل مل نبدأ بالدعوة ملكارم األخالق؟.. مل : قلت
ألا تستدعي ثبات داعي احلق أمام داعي .. إن األخالق جبميع فروعها تستدعي قوة إميانية عالية : قال

  .ميانوال ميكن لداعي اهلوى أن يدحر ويهزم إال إذا قاومه داعي اإل.. اهلوى 
  ولكين أرى على البعض ـ رغم عدم تدينه ـ من األخالق ما ليس للمتدينني؟: قلت
يف هذا لبعض  هناك من فطر على كثري من األخالق الطيبة، أو ريب عليها، وقد قال .. صدقت : قال

عن   ومثل ذلك أخرب.. ٤)احللم واألناة: إن فيك خصلتني حيبهما اهللا(:ـ أشج عبد القيسأصحابه ـ وهو 
                                                

 .رواه أمحد) ١(
 .رواه البخاري) ٢(
 .١٨٨/  ٢فتح الباري )٣(
 .رواه مسلم) ٤(



 ٥٣

خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا، وجتدون خيار : جتدون الناس معادن:(معادن الناس، فقال
الناس يف هذا الشأن أشدهم له كراهيةً، وجتدون شر الناس ذا الوجهني، الذي يأيت هؤالء بوجه، وهؤالء 

١)بوجه   
فاألخالق شيء فطري ال حيتاج .. خالق إن هذه النصوص تقضي على ما ذكرت من الدعوة لأل: قلت

  إىل التكلف للدعوة إليها؟
أترى هذا القول .. وال حاجة لألطباء .. إن الصحة شيء فطري : إن قولك هذا يشبه قول من يقول: قال
  مستقيما؟
  .فقد ميرض الصحيح، وقد يصح املريض.. ال : قلت
  .. قد يعتدل صاحب اخللق اخلبيث فقد ينحرف صاحب اخللق الطيب، و.. فكذلك األخالق : قال
  فما الذي يرجح الطيبة أو اخلبث؟: قلت
  .. والدعوة إىل السلوك اخلبيث تنشر اخلبث .. الدعوة إىل السلوك الطيب تنشر الطيبة .. الدعوة : قال
  ؟ أهذه سنة رسول اهللا : قلت
إمنا بعثت :(م األخالق، فقال أخرب أن من أساسيات دعوته الدعوة إىل مكار بل إن النيب .. أجل : قال

  ..  ٢)ألمتم مكارم األخالق
يعرف الرب ـ الذي هو جامع خصال اخلري ـ بأنه حسن اخللق،  فهو .. وكان يريب أصحابه على هذا 

الرب حسن اخللق، (: عن الرب واإلمث فقال سألت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن النواس بن مسعان ف
  ٣)نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس ما حاك يف: واإلمث

ما من شيٍء أثقل يف ميزان (أنه  ومبا أن كل مؤمن يود أن يثقل ميزان حسناته يوم القيامة، فقد أخرب 
  ٥)٤املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق، وإن اهللا يبغض الفاحش البذي

ـ عن أيب هريرة ف.. يف ذلك  عن دور اخللق احلسن ومبا أن كل مؤمن يود أن يدخل اجلنة، فقد أخرب 
 ،تقوى اهللا وحسن اخللق: عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ قال سئل رسول اهللا : قالرضي اهللا عنه ـ 

  .٦الفم والفرج: وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال
لق يف عن تأثري حسن اخل فقد أخرب ، ومبا أن كل مؤمن يود أن يكون أقرب الناس إىل رسول اهللا 

   ٧)املوطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ،إن أقربكم مين جملسا أحاسنكم أخالقا:( ذلك، فقال 

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .وصححه واحلاكم والبيهقي أمحد رواه) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
 .هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكالم: البذي) ٤(
 .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال) ٥(
 .حديث حسن صحيح: لرواه الترمذي وقا) ٦(
 .رواه الطرباين يف مكارم األخالق من حديث جابر بسند ضعيف)٧(



 ٥٤

 :(عن تأثري حسن اخللق يف ذلك، فقال ، فقد أخرب أكمل املؤمنني إمياناًومبا أن كل مؤمن يود أن يكون 
  ١)أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم

يصحح النظرة القاصرة اليت حتصر الدين يف العبادة اردة، دون أن جتعل له أي عالقة باألخالق   وكان
  ٢)إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم:( فكان يقول .. 

قال رجل يا رسول اهللا إن فالنة تذكر من كثرة  :ويف حديث آخر عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال
يا رسول اهللا فإن فالنة  :، قال)هي يف النار:( قتها وصيامها غري أا تؤذي جرياا بلساا قال صالا وصد

  ٣)هي يف اجلنة:( تذكر من قلة صالا وصيامها وإا تصدق باألثوار من األقط وال تؤذي جرياا قال 
عنه اآلن، وال أجادلك  أعرف ما ورد يف النصوص املقدسة من فضائل اخللق احلسن، وأنا ال أسألك: قلت

  فكيف عرفت أن الدعوة لألخالق مرتبة من املراتب السابقة؟.. ولكين أسألك عن مراتب اخلطاب .. فيه 
  .ال شك أنك تعرف حديث جعفر ـ رضي اهللا عنه ـ مع النجاشي: قال
  .كيف ال أعرف تلك اخلطبة اجلليلة اليت هي من أعظم خطب الدعوة لإلسالم.. أجل : قلت
  فماذا قال جعفر للنجاشي؟ :قال
أيها امللك كنا قوما أهل جاهلية نعبد األصناما ونأكل امليتة ونأيت الفواحش ونقطع : :( لقد قال له : قلت

األرحام ونسئ اجلوار ويأكل القوي الضعيف، فكنا على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوال منا نعرف نسبه 
حده ونعبده وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إىل اهللا لنو

فعدد عليه أمور ) .. واألوثان، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نشرك به شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام
دماء، وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن احملارم وال(: مث قال، اإلسالم

جاء به من  وانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنات، فصدقناه وآمنا واتبعناه على ما
فعبدنا اهللا تعاىل وحده ومل نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم اهللا علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا : اهللا تعاىل

عبادة األوثان من عبادة اهللا وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث، قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لريدونا إىل 
فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبني ديننا خرجنا إىل بالدك واخترناك على من سواك ورغبنا يف 

  ٤)جوارك ورجونا إال نظلم عندك إيها امللك
هو  ففيها أن خلق النيب .. ة اخللق ومدى تأثريه بورك يف قراءتك للخطبة مجيعا، فكلها تبني أمهي: قال

 وفيها أن أساس اختيار النيب .. كان يدعو إىل األخالق  وفيها أن النيب .. الذي جذب القلوب إليه 
  .احلبشة هلجرة أصحابه هو ما كان ينعم به ملكها من حسن اخللق

سأله أن بعد فيه قول أيب سفيان ـ ف.. إن هذا يتجلى ـ أيضا ـ يف حديث أيب سفيان مع هرقل : قلت

                                                
 .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال) ١(
 .رواه أبو داود) ٢(
 .أمحد والبزار وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وصححهرواه ) ٣(
 .رواه ابن إسحق وغريه) ٤(



 ٥٥

فانظر كيف رتب العفاف .. ١)والعفاف والصلة، يأمرنا بالصالة والصدقة :(ـ يأمركم  فما : قائالهرقل 
  .والصلة على الصالة والصدقة

  :ـ الشرائع ٣
يعبد إن من عرفته باهللا، وعلمته كيف : ، فسألته عنها، فقال)الشرائع(وجدت مرتبة ) األخالق(بعد مرتبة 

بل إنه سيتلقاها .. مث مألته باحلنني للقيم الرفيعة واألخالق النبيلة، لن يصعب عليه أن يتلقى الشرائع اإلهلية ، اهللا
  .بطيبة نفس ورحابة صدر

  فما سر ذلك؟: قلت
ولذلك حنتاج إىل التوعية بقيمة .. ألن الشرائع هي التنفيذ العملي ملا تتطلبه األخالق الكرمية : قال
  .ق قبل الدعوة للتنفيذ العملي هلااألخال

  .اضرب يل مثاال يقرب هذا: قلت
سأضرب لك مثاال عن شريعة مهمة .. ومتثل لهيف دعوته إىل اهللا كلها تدل على هذا  سنة النيب : قال

، وهي الشريعة اليت مل يطق أي دين من األديان وال )حترمي اخلمر(وخطرية من شرائع اإلسالم، وهي شريعة 
  أال تعرف حديث عمر ـ رضي اهللا عنه ـ فيما يرتبط ا؟.. من القوانني تنفيذها  قانون

فرتلت هذه اآلية  ،)اللهم بين لنا يف اخلمر بيانا شافيا(: ملا نزل حترمي اخلمر قالأجل لقد روي أنه : قلت
ثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما يسأَلونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِ﴿ : اليت يف البقرة

فرتلت اآلية اليت يف . اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا: فدعي عمر فقرئت عليه، فقال ،)٢١٩من اآلية: البقرة)(
، )٤٣من اآلية: النساء)(تم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَن﴿ : النساء

: فدعي عمر فقرئت عليه، فقال. أال يقربن الصالة سكرانُ: إذا أقام الصالة نادى فكان منادي رسول اهللا 
فَهلْ أَنتم ﴿ : ه، فلما بلغفدعي عمر، فقرئت علي. فرتلت اآلية اليت يف املائدة. اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا

  .٢انتهينا، انتهينا: ؟ قال عمر)٩١: املائدة)(منتهونَ
  فما تفهم من هذا احلديث؟: قال
  .هذا احلديث يذكره العلماء يف موافقات عمر ـ رضي اهللا عنه ـ لكتاب اهللا: قلت
  .. ليس عمر ـ رضي اهللا عنه ـ فقط هو الذي وافق كتاب اهللا : قال

   ؟هذه منقبة خاصة بعمر ـ رضي اهللا عنه ـ.. كيف تقول هذا : قائال بغضب قاطعته
  .واعتبارها جمرد منقبة يلغي االستفادة منها.. منقبة فرد ال تلغي منقبة اجلمع : قال
  أو باألحرى ماذا تفهم أنت من احلديث؟.. ما تعين : قلت
  .اقبأفهم أمرا عمليا أعظم من جمرد ذكر احلديث يف باب املن: قال
  فما هو؟.. شوقتين : قلت

                                                
 .رواه البخاري) ١(
 .ذي وصححه والنسائي وابن مردويه واحلاكم وصححه والبيهقيأبو داود والترمرواه ) ٢(
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 اتعن طريق الدعوة إىل األخالق احلسنة وعيا عاما بضرورة وضع التشريع لقد بث رسول اهللا : قال
ال .. ولذلك صار املخاطبون هم الذين يطالبون بالتشريعات .. اليت حتمي األخالق، وحتفظها، وتؤسس هلا 

  .خاطبنيعلى املنفسها التشريعات هي اليت تريد أن تفرض 
  أال تضرب يل مثاال يقرب يل هذا؟: قلت
أرأيت لو أن مدرسا أراد أن يضيف ساعات دراسة لتالميذه مع إعطاء احلرية هلم يف احلضور وعدمه : قال

  هل تراهم سيحضرون؟.. 
  .فال شك أم يتمردون عليه.. أما تالميذ هذا اجليل : قلت
  .علم وحبا لهولو أنه قدم لذلك مبا ميألهم رغبة يف ال: قال
  .حينها سيطالبون هم بالساعات اإلضافية: قلت
بل يدع واقعهم اإلمياين واألخالقي .. فهو ال يهجم على الناس بالتشريعات .. فهكذا يفعل احلكيم : قال

  .هو الذي يطلب تلك التشريعات
درج يف هذا لقد ذكرتين مبوقف آخر لعمر ـ رضي اهللا عنه ـ يدرج يف باب موافقاته ميكن أن ي: قلت
  .احملل أيضا
  تقصد موقفه من احلجاب؟: قال
وكان ..  كُن خيرجن إن أزواج رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ ن عائشة فع.. أجل : قلت

ليفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج  فلم يكن رسول اهللا  ،)احجب نساءك(: عمر يقول لرسول اهللا 
حرصا أن يرتل  ،)قد عرفناك يا سودة(: فناداها عمر بصوته األعلىوكانت امرأة طويلة، ، رسول اهللا 

  .١فأنزل اهللا احلجاب: احلجاب، قالت
أصحابه ـ رضي اهللا عنهم ـ حبب العفاف واحلرص عليه، فلذلك صاروا يطالبون  لقد مأل النيب : قال

  .بالشرائع اليت تساعد على حتقيق هذا اخللق الرفيع يف اتمع
  .ع اإلسالم منظومة كاملة من الشرائع اليت حتقق هذا اخللق يف اتمعلقد وض: قلت
ولوال أنه قدم هلا بتلك املقدمات الطويلة من الوعي ملا استطاع أن يفرض تلك الشرائع، وال أن جيد : قال

  .النفوس املستعدة لتنفيذها
.. راهم يبدأون إال باحلدود وال أ.. إن بعض قومي يركزون يف دعوم للدين على الدعوة للشرائع : قلت

  .. حىت توهم البعض أن اإلسالم مل يأت إال ليقطع وجيلد ويرجم 
: إن مثلهم مثل من وصف طبيبا حكيما، فقال من غري مقدمات تبني مهنته.. أولئك جهلة منفرون : قال

  ؟يقبل عليهسس فهل ترى أحدا من النا.. ، وتقطيع أوصاهلم من يقصدههذا رجل ال هم له إال إسالة دماء 
  ؟بل خوفوا منه.. وكيف يقبلون عليه، وقد نفروا منه : قلت 

ن اضطر إوهو .. هذا طبيب خبري يستأصل األدواء، وينعم اهللا على من يصحبه بالشفاء: ولو قال هلم: قال
                                                

 .رواه ابن جرير) ١(



 ٥٧

  .إىل إسالة الدماء، فإنه ال يسيلها إال ليداوي ا العلل، ويربئ ا من األسقام
  .بل يتوددون له حىت يطهرهم.. ل اجلميع عليه حينذاك سيقب: قلت
لقد بث من الوعي اإلميان واألخالقي يف اتمع ما جعل اتمع هو ..  وهذا ما فعله رسول اهللا : قال

  .الذي يطالب بتطهريه وإقامة الشرائع عليه
  .. وقد قرأت قصة ماعز والغامدية يف هذا .. صدقت : قلت
أو رباها ورثته من  تحقق إال يف تلك البيئة الطيبة اليت رباها رسول اهللا وهي قصة ال ميكن أن ت: قال
  .بعده

  ..  ، ولكن اعتراضا يفرض نفسهاخلطابوعيت كل ما ذكرته يف مراتب : قلت
لَكُم  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت﴿ :تقصد قوله تعاىل : قاطعين، وقال

  ؟)٣من اآلية: املائدة)(الْأسالم ديناً 
أما حنن اآلن فلسنا يف .. فإن ما ذكرته قد يصلح مع من عاش اإلسالم يف مراحله األوىل .. أجل : قلت

  .ولذلك قد ينهار كل ما ذكرته من مراتب.. العهد املكي 
روفه وسنواته، فإن ذلك مل يقل به أحد إحياء العهد املكي حبإعادة   أريدأينمبا ذكرته لك ال أقصد : قال

مع من دعاهم سواء يف املرحلة املكية أو  من الناس، ولكين أقصد بأن األسلوب الذي تعامل به رسول اهللا 
  .. املدنية كله يدل على هذا 

  :سأذكر لك نصني قد يقربان لك هذا، ويفتحان لك من اآلفاق يف هذا الباب ما كان منغلقا
سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بايعت، : فما ورد يف حديث وفد ثقيف، فعن وهب قال ..أما أوهلما 

سيتصدقون، :(بعد ذلك يقول أن ال صدقة عليها وال جهاد، وأنه مسع النيب  اشترطت على النيب : قال
   ١)وجياهدون إذا أسلموا

، فأسلم على أنه ال  أنه أتى النيب: أما احلديث الثاين، فما حدث به نصر بن عاصم عن رجل منهم
  .٢يصلي إال صالتني فقبل ذلك منه

يف كال احلديثني تنازل ـ يف الظاهر ـ عن بعض األحكام، ولكنه يف احلقيقة يعلم أن من التزم  فالنيب 
فالشريعة سلسلة من سالسل .. التزام سائر أحكامهاعلى ببعض أحكام الشريعة التزاما صادقا سيؤدي به ذلك 

  .بعضها إىل بعض ال حمالةالرمحة يؤدي 
  فهل ميكن القياس عليه؟.. إن ما ذكرته من احلديثني عظيم : قلت
  .واعلم أن املوت على املعصية خري من املوت على الكفر.. قس عليه ما تشاء : قال
تأتيين املرأة احلريصة على ـ أحيانا ـ فأنا .. لطاملا كنت أحلم بنص يدلين على هذا .. صدقت : قلت

                                                
 .رواه أمحد وأبو داود والبيهقي يف دالئل النبوة) ١(
رواه أمحد وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين وأبو نعيم، واسناده صحيح، ورجاله ثقات، والرجل املبهم صحايب، وجهالة ) ٢(

 .الصحايب ال تضر
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أن تتخلى على ما تعودته  ولكنه ال حيول بينها وبني دعوا إليه إال ترددها يف احلجاب، فهي ال حتب.. م اإلسال
وأنا أخشى أن أعرض هلا اإلسالم من دون حجاب، فأكون كمن أنقص من شرائع اإلسالم ما مل .. من زينة 

  .يؤذن له بإنقاصه
.. وال عن أي شريعة قد حتجبها عن را .. جاب فال حتدثها عن احل.. فإذا لقيت مثل هذه املرأة : قال

بل لعلها .. لتسألك عن أحكام شريعة را ـ بعد ذلك ـ فإن حالوة اإلميان وحدها كافية لتجعلها تأتيك 
  .ويف قلبها من الورع ما مل يكن خيطر على بالك ،تأتيك



 ٥٩

  ـ مراتب األساليب ٣
وقد زين غالفه ) .. مراتب األساليب(الث، وكان عنوانه وضعت الدفتر الثاين يف حمله، مث فتحت الدفتر الث

 أَعلَم ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو﴿ :بقوله تعاىل
تهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِمين١٢٥:النحل) (د(  

  أهذا كتاب حنو، أم كتاب بالغة؟: قلت
  .واألساليب حتتاج إىل كال العلمني.. فهو يبحث يف األساليب .. هو كتاب حنو وكتاب بالغة : قال

  وإنت إمام؟.. أتسخر مين : فتحت الدفتر، فلم أجد فيه ال حنوا وال بالغة، فقلت
فال توضع  ،أليس النحو هو التعرف على مراتب الكلمات.. قة أنا مل أقل لك إال احلقي.. مل أسخر : قال

  إال يف حماهلا الصحيحة؟
  فتختلط املراتب؟ .. أليس اللحن يف النحو هو خلط تلك املراتب، بنصب الفاعل أو رفع املفعول 

  .. ما تقوله صحيح .. بلى : قلت
ينصب، أو نصب ما ينبغي أن يرفع فمن خلط يف كالمه ملن يريد أن يدعوهم بأن رفع ما ينبغي أن : قال

  واللحن يف هذا أخطر من اللحن يف النحو؟.. كان الحنا 
  فكيف ذكرت أنه يبحث يف البالغة؟.. ذلك صحيح : قلت
  أليست البالغة هي أن يكون الكالم متناسبا مع موضوعه، فال يتحدث يف الرثاء بأسلوب التهنئة؟: قال
  .. ذلك صحيح .. بلى : قلت
  .كان هذا الدفتر دفترا لنحو الدعاة وبالغتهم فلهذا: قال

  .لقد عرفت كيف تتخلص: ابتسمت، وقلت
  . وإال فسيكونون حجابا ال دعاة.. من العلوم الضرورية للدعاة أن يعرفوا كيف يتخلصوا : قال
  .واملسلم أشرف من أن يرتل إىل حضيض االحتيال.. التخلص حيتاج إىل احليلة : قلت
إا حيلة حتاول أن تتسلل إىل القلوب لتطهرها من .. ق ليست بالكذب وال التزوير حيلة أهل احل: قال

  .فال ميكن أن تكون النجاة يف غريه.. وهي ال جتد لذلك من سبيل إال الصدق .. رجسها وتدهلا على را 
  :احلكمة

  احلكمة؟أليست كل هذه الدفاتر تبحث يف : ، فقلت)احلكمة(فتحت الدفتر، فوجدت أول كلمة فيه 
  .. بلى : قال
  فكيف يتحول الكل جزءا؟: قلت
وحكمة .. وهي الكل الذي تنضم حوله كل ما رأيته من أجزاء .. حكمة يف املنهج : احلكمة نوعان: قال

  .تبه هناامر توهو ما وضع.. يف األسلوب 
  فما دليلك عليه؟: قلت
  .. اآلية اليت أذنت يل يف أن أحبث يف هذا : قال
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  ليت زينت ا مدخل الكتاب؟اآلية ا: قلت
وال .. إن كل آية من كتاب اهللا حبر من حبار العلم  .. كتاب اهللا أعظم من أن خنتصره يف التزيني : قال

  .خري يف علم مل يزين مدخله بكالم ربه
  فما الفرق بني هذه األساليب الثالث؟: قلت
ة أصناف كربى، تنطوي حتتها من خالل اطالعي على عالقة املخاطبني باحلقائق وجدت ثالث: قال

  .وقد وجدت أن هذه اآلية الكرمية تعلمنا األسلوب الذي خناطب به هؤالء الثالثة.. أصناف كثرية 
  فما أول هذه األصناف، ومب خياطبون؟: قلت
.. أوهلم هم أهل البحث عن احلقائق، واالستعداد لتقبلها، وهم من غلبوا عقوهلم على نفوسهم : قال

  .اليت هي عرض احلقائق مع براهينها الدالة عليها) احلكمة(ون بأسلوب وهؤالء خياطب
  وما الصنف الثاين، ومب خياطبون؟: قلت
  .. هم من أصحاب النفوس اليت متتلئ رغبة ورهبة : قال
إن هؤالء حمجوبون بنفوسهم عن عقوهلم، فكيف ميكنك خطام، وبينك وبني عقوهلم تلك : قلت

  احلجب الكثيفة؟
فاملوعظة هي اليت ميكن التسلل من خالهلا إىل العقول والقلوب .. وعظة اليت دلنا عليها ربنا بامل: قال

  .واألرواح ومجيع اللطائف
  وما الصنف الثالث، ومب خياطبون؟: قلت
  ..فهم مل يتمحضوا لعقوهلم، ومل يتمحضوا لنفوسهم .. هم أصحاب عقول، وأصحاب نفوس : قال
  .إن خطاب مثل هؤالء صعب: قلت
  ..لقد أرشدنا اهللا إىل استعمال اجلدال احلسن مع هؤالء : قال
  مل؟: قلت
ذلك إىل خطاب العقل والروح والسر  الللنميز خطاب النفس من خطاب العقل، ولنتسلل من خ: قال

  .وكل لطائف اإلنسان
  أترى احنصار الطوائف يف هذا؟: قلت
وب الذي يتناسب معهم، فوجدت أن اآلية لقد استقرأت كل طوائف الناس، ونوع األسل.. أجل : قال

  .١تعلمنا كيف خناطبهم مجيعا

                                                
  : أهل العلم ثالث طوائفوجه االحنصار يف هذه األساليب، فذكر أن ذكر الفخر الرازي ) ١(
الكاملون الطالبون للمعارف احلقيقية والعلوم اليقينية ، واملكاملة مع هؤالء ال متكن إال بالدالئل القطعية اليقينية وهي . ١

  .احلكمة
ملعرفة احلقيقية والعلوم اليقينية ، واملكاملة الالئقة ؤالء اادلة اليت تغلب على طباعهم املشاغبة واملخاصمة ال طلب ا نالذي. ٢

  .طرف النقصان: هو طرف الكمال ، والثاين : فاألول . تفيد اإلفحام واإللزام ، وهذان القسمان مها الطرفان 
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  .فحدثين عن األسلوب األول: قلت
هذا األسلوب هو أصل األساليب، ومبدؤها، وال مندوحة للداعية إىل اهللا من حتصيل العلوم املوصلة : قال

  .إليه
  أحيتاج هذا األسلوب إىل علوم؟: قلت
  .اليب حيتاج علوما خاصة بهكل أسلوب من األس.. أجل : قال
  فما الذي حيتاجه هذا األسلوب من علوم؟: قلت
فإن كنت تريد أن ختاطب فيلسوفا باحلكمة، فعليك .. خيتلف ذلك باختالف من تريد أن ختاطبهم : قال

  .أن تكون عارفا بفلسفته، ومنهج تفكريه لتتسلل إليه من خالله
أن تكون مطلعا على دينه، وعلى املنهج العقلي الذي  فعليك.. أي دين .. وإن كنت ختاطب رجل دين 
وأن تنطلق من .. فاحلكمة أن ختاطب العقول مبا تفهم .. وهكذا .. ارتضاه لنفسه لتخاطبه من خالله 

  .البديهيات واملسلمات إىل ما مل يسلم لك، وما مل يقبل منك
  .إن احلكمة بذلك حتتاج قدرات كبرية: قلت
﴿ يؤتي :قال تعاىل ..  ١ن اهللا تعاىل أثىن على احلكمة وأهلها ثناء عظيما يف القرآنوهلذا، فإ.. أجل : قال

   ٢)٢٦٩:البقرة( الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثرياً وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ
﴿ :نوعا من أنواع النعم اليت من اهللا ا على عباده املؤمنني، فقال تعاىل وقد اعترب القرآن الكرمي احلكمة 

لَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه بِكُلِّ واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمة يعظُكُم بِه واتقُوا ال
يملٍء عيش )٢٣١من اآلية: قرةالب (  

﴿ وإِذْ :وهو خيربه عن فضله على األنبياء ـ صلوات اهللا وسالمه عليهم ـ بإعطائهم احلكمة، قال تعاىل 
بِه ولَتنصرنه  م لَتؤمننأَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُم رسولٌ مصدق لما معكُ

                                                                                                                                 
لرذالة إىل حد املشاغبني املخاصمني ، الواسطة ، وهم الذين ما بلغوا يف الكمال إىل حد احلكماء احملققني ، ويف النقصان وا. ٣

بل هم أقوام بقوا على الفطرة األصلية والسالمة اخللقية ، وما بلغوا إىل درجة االستعداد لفهم الدالئل اليقينية واملعارف احلكمية ، 
  .واملكاملة مع هؤالء ال متكن إال باملوعظة احلسنة

اادلة ، وأعلى مراتب اخلالئق احلكماء احملققون ، وأوسطهم عامة أدناها  مث حتدث عن مراتب هذه األساليب، فذكر أن 
التفسري : انظر. (اخللق وهم أرباب السالمة ، وفيهم الكثرة والغلبة ، وأدىن املراتب الذين جبلوا على طبيعة املنازعة واملخاصمة

  )الكبري
التعليم عن أصناف اخللق وكيفية عالجهم ،فذكر حني سأله رفيق  )القسطاس املستقيم(الغزايل يف  هذكرقريب من هذا ما و

أهل اجلدل (عوام ، وهم أهل السالمة ، وخواص هم أهل البصرية وخواص الذكاء ، ويتولد بينهم طائفة هم  (:أم ثالثة 
  )والشغب
 )وأدعو أهل الشغب باادلةباملوعظة،وأهل البصرية باحلكمة ،] العوام[فأدعو هؤالء :(  الغزايلقال 

  .خالفا للعلم، فقد ذكر يف مواضع الثناء والذم مجيعا، كما سبق ذكره  )١(
إن من أعطي احلكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من مجع علم كتب األولني :( قال القرطيب تعليقا على هذه اآلية)  ٢(

ومسى هذا خريا كثريا، ألن هذا  ،)٨٥من اآلية: االسراء( يالًوما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَل : من الصحف وغريها، ألنه قال ألولئك
  )٣/٣٣٠: القرطيب(هو جوامع الكلم



 ٦٢

 )وقال)٨١من اآلية: آل عمران ،: يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد هلفَض نم اللَّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم ﴿
ن اللَّه وقَتلَ داود جالُوت وآتاه ﴿ فَهزموهم بِإِذْ:، وقال )٥٤:النساء( الْكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً
﴿ ويعلِّمه الْكتاب والْحكْمةَ والتوراةَ :، وقال )٢٥١من اآلية: البقرة( اللَّه الْملْك والْحكْمةَ وعلَّمه مما يشاُء 

﴿ :، وقال )٢٠:ص( تيناه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ﴿ وشددنا ملْكَه وآ:، وقال )٤٨:آل عمران( والْأنجِيلَ
فُونَ فلتخي تالَّذ ضعب لَكُم نيأُبلو ةكْمبِالْح كُمجِئْت قَالَ قَد اتنيى بِالْبيساَء عا جلَموونيعأَطو قُوا اللَّهفَات يه 

  )  ٦٣:الزخرف(
﴿ وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتاب والْحكْمةَ :بأن اهللا أنزل عليه احلكمة، فقال   وهو مين على رسول اهللا

﴿ ذَلك مما أَوحى :، وقال )١١٣من اآلية: النساء( وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيماً
كْمالْح نم كبر كوراًإِلَيحدلُوماً مم منهي جلْقَى ففَت رإِلَهاً آخ اللَّه علْ معجال تو ة )٣٩:االسراء (  

  ما يدل على هذا األسلوب؟ فهل يف سنة رسول اهللا : قلت
مستنبطا ) حكمة(كلها تدل على هذا األسلوب حىت أن من الناس من مسى السنة  سنة رسول اهللا : قال

ةَ كَما أَرسلْنا فيكُم رسوالً منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب والْحكْم﴿ :تعاىل  ذلك من قوله
   .١وغريها من اآليات )١٥١:البقرة) (ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ

  .فاذكر يل مثاال يقرب يل هذا: قلت
من يزودك بالكثري من األمثلة  ولعلك تلتقي من ورثة رسول اهللا .. سأذكر لك أمثلة على ذلك : قال
  .٢على هذا

أزد شنوءة وكان يرقي من هذه  أن ضمادا قدم مكة وكان من ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس حدث لقد 
أيت هذا الرجل لعل اهللا يشفيه لو أين ر: فقال  ، إن حممدا جمنون: فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون  ،الريح

وإن اهللا يشفي على يدي من شاء فهل لك ؟ ، من هذه الريح إين أرقي : يا حممد : فلقيه فقال  :على يدي، قال
وأشهد ، ومن يضلل فال هادي له، من يهده اهللا فال مضل له، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه  (:فقال رسول 

، هؤالء فقال أعد كلماتك : ، قال ..)أما بعد ، وأن حممدا عبده ورسوله، ك لهال إله إال اهللا وحده ال شري أن 
فما ، وقول الشعراء، وقول السحرة، لقد مسعت قول الكهنة: فقال، ثالث مرات فأعادهن عليه رسول اهللا 
: ل قا، هات يدك أبايعك على اإلسالم: فقال : قال ، البحر٣قاموسبلغن  ولقد ، مسعت مثل كلماتك هؤالء

  . ٤وعلى قومي: ، قال)وعلى قومك:( رسول اهللا  فقال ، فبايعه
.. بتلك الكلمات املمتلئة بفيوضات احلكمة  انظر هذا الرجل الفاضل كيف اكتفى من رسول اهللا 

                                                
والدليل عليه أنه تعاىل ذكر :( وهو قول قتادة، قال أصحاب الشافعي ) احلكمة سنة رسول اهللا :( قال الشافعي كما )١(

أن يكون املراد من احلكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب، وليس ذلك  فوجب تالوة الكتاب أوالً وتعليمه ثانياً مث عطف عليه احلكمة،
 )٢/٤٧٢: مدارج السالكني )(وتفسريها بالسنة أعم وأشهر:(  قال ابن القيم  ،) إال سنة الرسول 

 .من هذه الرسالة) املصلح(انظر فصل ) ٢(
 ) ٨١/  ٥ :احلديث واألثر النهاية يف غريب (هو وسطه وجلته  :قاموس البحر)٣(
 .رواه مسلم)٤(
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ما تنطوي عليه نفسه من خري، فلذلك  وقد عرف النيب .. اكتفى ا من غري جدل، وال مراء، وال خصومة 
  .يدعو قومه هللابايعه على أن 

  ..لقد كان أكثر السابقني لإلسالم من هذا النوع 
فأبو بكر ـ رضي اهللا عنه ـ وبقية العشرة املبشرين باجلنة كانوا من احلكماء الذين استعمل معهم رسول 

خرج أبو بكر يريد رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة حدثت .. هذا النوع من األساليب  اهللا 
  من : فلقيه فقال كان له صديقاً يف اجلاهلية ــ و تهموك بالعيب  يا أبا القاسم، فُقدجمالس قومك وات

، فلما فرغ من كالمه أسلم أبو بكر، )أدعوك إىل اهللا إين رسول اهللا :( آلبائها وأُمهاا، فقال رسول اهللا 
منه بإسالم أيب بكر؛ مضى أبو بكر فراح لعثمان  بني األخشبين أحد أكثر سروراً وما  فانطلق عنه رسول اهللا 
عبيد اهللا والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص فأسلموا، مث جاء الغد بعثمان بن مظعون  بن عفان وطلحة بن 

ـ بن اجلراح وعبد الرمحن بن عوف وأيب سلَمة بن عبد األسد واألرقم بن أيب األرقم، فأسلموا  وأيب عبيدة 
  .١ـ هماهللا عن رضي 

ما تقول قريش  أحق : فقال لقي رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ وذكر ابن إسحاق أن أبا بكر الصديق 
بلى، إني رسول اهللا ونبيه، :( يا حممد من ترك آهلتنا، وتسفيهك عقولنا، وتكفريك آباءنا؟ فقال رسول اهللا 

أدعوك يا أبا بكر إىل اهللا وحده ال شريك له، وال  إنه للحق،  بعثين ُألبلِّغ رسالته، وأدعوك إىل اهللا باحلق فواهللا
فلم يقر ومل ينكر، فأسلم وكفر باألصنام، وخلع األنداد،  وقرأ عليه القرآن،  ،)تعبد غريه، واملواالة على طاعته

  . مؤمن مصدق وأقر حبق اإلسالم، ورجع أبو بكر وهو 
ما دعوت أحداً إىل اِإلسالم :( فقال، ـ رضي اهللا عنه ـ ذا أليب بكر الصديق وقد شهد رسول اهللا 

  ٣)عنه حني ذكرته وال تردد فيه ٢إال أبا بكر، ما عكَم إِال كانت عنده كَبوة وتردد ونظر 
ـ حديث ثَوبان ففي ، ـ رضي اهللا عنه ـبن اخلطاب لعمر  وهكذا ما ورد يف دعوة رسول اهللا 

: فقال له عمر )ما الذي تريد؟ وما الذي جئت؟(: بضبعيه وهزه وقال  رسول اهللا وأخذ : رضي اهللا عنه ـ
، )ورسوله تشهد أن ال أله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده (: اعرض علي الذي تدعو إليه، فقال 

  .٤أخرج: فأسلم عمر مكانه وقال
: عن عمرو بن عثمان قالعنه ـ ف ـ رضي اهللالعثمان بن عفان  وهكذا ما ورد يف دعوة رسول اهللا 

فجعلت أنظر إليه ـ  عبد املطلب ـ فدخل رسول اهللا  قال عثمان دخلت على خاليت أعودها ـ أَروى بنت 
مكانك فينا وما  أعجب منك ومن : مالك يا عثمان؟ قلت: من شأنه يومئذ شيء ـ فأقبل علي فقال وقد ظهر 

وفي السماِء رِزقُكُم  ﴿: ـ مث قال ـ فاهللا يعلم لقد اقشعررت  )ه إال اهللاال إل(: فقال: يقال عليك، قال عثمان
، مث قام فخرج )الذاريات( ﴾ )٢٣(فَورب السماِء والْأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ ) ٢٢(وما توعدونَ 

                                                
 .احلافظ أبو احلسن األطرابلسيرواه ) ١(
 .أي تلبث: عكم) ٢(
 .ابن إسحاقرواه ) ٣(
 .الطرباينرواه )٤(
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  .١فأسلمت ،فخرجت خلفه
ذكر ابن إسحاق أنَّ علي بن أيب لقد .. ـ رضي اهللا عنه ـ بن أيب طالب لعلي  دعوته وهكذا يف 

يا : ل عليارضي اهللا عنها ـ يصلِّني، فقـ وخدجية  جاء ومها ـ أي النيب ـ رضي اهللا عنه ـ طالب 
 اصطفَى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إىل اهللا وحده ال شريك له، وإىل دين اهللا الذي (: حممد، ما هذا؟ قال

هذا أمر مل أمسع به قبل اليوم، فلست بقاض أمراً حىت أُحدث به : ، فقال علي)والعزى عبادته، وأن تكفر الالت 
مل تسلم  يا علي، إذ (: أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، فقال له فكره رسول اهللا  أبا طالب؛ 

رسول اهللا حىت جاءه،   قلب علي اِإلسالم فأصبح غادياً إىل ، فمكث علي تلك الليلة، مث إنَّ اهللا أوقع يف)فاكتم
تشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وتكفر :(  ماذا عرضت علي يا حممد؟ فقال له رسول اهللا : فقال

 وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أيب طالب، وكتم علي ، ففعل علي )بالالت والعزى، وتربأ من األنداد
   .إسالمه ومل يظهره
يا : قال أبو أمامة: عن شداد بن عبد اهللا قالـ رضي اهللا عنه ـ فلعمرو بن عبسة  دعوته وهكذا يف 

 عبعي أنك ردشيء ت ة، بأيسبإين كنت يف اجلاهلية أرى الناس على ضاللة وال : اِإلسالم؟ قال عمرو بن ع
خيبر أخباراً مبكَّة وحيدث أحاديث، فركبت راحليت حىت قدمت مكة فإذا  رجل أرى األوثان شيئاً، مث مسعت عن 

، )اهللا أنا نيب :(ما أنت؟ قال: مستخفياً، وإذا قومه عليه جرآء، تلطَّفت له فدخلت عليه فقلت أنا برسول اهللا 
: أرسلك؟ قال أي شيء ب: قلت )نعم(: آهللا أرسلك؟ قال: قلت: قال )رسول اهللا(: وما نيب اهللا؟ قال: فقلت

حر (: معك على هذا؟ قال من : ، فقلت له)بأن يوحد اهللا وال يشرك به شيء، وكسر األوثان، وصلة الرحم(
إنك (: إني متبعك، قال: وبالل موىل أيب بكر، قلت ـ أو عبد وحر ـ وإذا معه أبو بكر ابن أيب قُحافة  )وعبد

، قال فرجعت إىل أهلي )أهلك فإذا مسعت يب قد ظهرت فاحلق يب  ال تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن إرجع إىل
: يثرب، فقلت مهاجراً إىل املدينة، فعلت أختبر األخبار حىت جاَء ركَبة من  فخرج رسول اهللا ..  وقد أسلمت

ا الناس إليه وتركْن أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك وحيل بينهم وبينه، : ما هذا املكِّي الذي أتاكم؟ قالوا
يا رسول اهللا، : فقلت فركبت راحليت حىت قدمت عليه املدينة فدخلت عليه : سراعاً، قال عمرو بن عبسة

رسول اهللا، علمين مما علمك  يا : بلى، فقلت: قال قلت )نعم، ألست أنت الذي أتيتين مبكة؟(: أتعرفين؟ قال
  .٢فذكر احلديث ،اهللا

: عن حممد بن خالد بن الزبري قالـ رضي اهللا عنه ـ فيد بن العاص خلالد بن سع دعوته وهكذا يف 
وكان بدء إسالمه أنه رأى يف املنام أنه   ،كان إسالم خالد بن سعيد ابن العاص قدمياً وكان أول إخوته أسلم

                                                
 .املدائينرواه ) ١(
 ،عن عمرو بن عبسة مطوالً، وأخرجه أيضاً أمحد عن أيب أُمامة عن عمرو بن عبسة وهكذا أخرجه ابن سعد ، أمحدرواه ) ٢(

وتكسر األوثان، ويعبد اهللا  بأن توصل األرحام، وتحقَن الدماء، وتؤمن السبل، (: مباذا أرسلك؟ فقال: قلت: يهاحلديث وف فذكر 
قد (: بك وصدقتك، أفأمكث معك أم ما ترى؟ فقال نِعم ما أرسلك به وأُشهدك أين قد آمنت  :قلت ،)وحده ال يشرك به شيء

وأخرجه مسلم والطرباين وأبو نعيم  ،)أهلك، فإذا مسعت يب قد خرجت خمرجي فائتين  ترى كراهة الناس ملا جئت به فامكث يف
 .من طريق أيب أُمامة بطوله، وأبو نعيم يف دالئل النبوة
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يها، ويرى رسول ويرى يف النوم كأنَّ أباه يدفعه ف ،فذكر من سعتها ما اهللا أعلم به.. وقف به على شفري النار
فلقي أبا بكر بن أيب قحافة . أحلف باهللا إنَّ هذه لرؤيا حق: لئال يقع، ففزع من نومه فقال آخذاً حبقْويه  اهللا 

اِإلسالم، واِإلسالم  اتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه يف  أُريد بك خري، هذا رسول اهللا : ذلك له، فقال فذكر 
: يا حممد، إالم تدعو؟ قال: وهو بأجياد، فقال  وك واقع فيها، فلقي رسول اهللا حيجزك أن تدخل فيها، وأب

ورسوله، وختلع ما أنت عليه من عبادة حجر ال يسمع وال  أدعوك إىل اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده (
 نه ممن ال يعبده يضر وال يبصر، وال ينفع وال يدري مبدأن ال إله إال اهللا وأشهد  فإين أشهد: قال خالد ،)ع

   .بإِسالمه  أنك رسول اهللا، فسر رسول اهللا 
على  وتغيب خالد وعلم أبوه بإسالمه، فأرسل يف طلبه فأُيت به فأنبه وضربه مبقْرعة يف يده حىت كسرها 

وانصرف إىل رسول اهللا  إن منعتين فإن اهللا يرزقين ما أعيش به، : واهللا ألمنعنك القوت، فقال خالد: رأسه، وقال
 ١فكان يلزمه ويكون معه.  

حيفظ التاريخ امسه، ولكنه حفظ لنا حكمته، واألسلوب الذي خاطبه به لرجل مل  دعوته وهكذا يف 
انطلقت إىل  : حدثين جدي قال: حدثين رجل من بلْعدوِية، قال: عن حرب بن سريج قالف..  رسول اهللا 

فقلت : أحسن مبايعيت، قال ي، فإذا رجالن بينهما عرت واحدة وإِذا املشتري يقول للبائع؛ املدينة فرتلت عند الواد
رجل حسن اجلسم عظيم اجلبهة، دقيق  فنظرت فإذا : هذا اهلامشي الذي قد أضلَّ الناس أهو هو؟ قال: يف نفسي

: أسود، وإِذ هو بني طمرين قالاخليط األسود شعر  األنف، دقيق احلاجبني، وإذا من ثُعرة حنره إىل سرته مثل 
حيسن : يا رسول اهللا، قل له: ألبث أن دعا املشتري فقال السالم عليكم، فرددنا عليه، فلم : فدنا منا فقال

إني أرجو أن ألقى اهللا عز وجلّ يوم القيامة ال يطلبين أحد منكم  أموالكم متلكون، (: مبايعيت، فمد يده وقال
رحم اهللا أمرأ سهل البيع، سهل الشراء، سهل األخذ، سهل  ،عرض إال حبقه ال يف دم وال بشيء ظلمته يف مال و
يا : واهللا ألقضني هذا فإنه حسن القول، فتبعته فقلت: فقلت، ، مث مضى)سهل التقاضي العطاء، سهل القضاء، 

لكتهم وصددم عما كان أنت الذي أضللت الناس وأه: فقلت ،)تشاء؟ ما (: حممد، فالتفت إيلَّ جبميعه فقال
أشهد (: ما تقول؟ قال: قلت، )و عباد اهللا إىل اهللاعأد(: ما تدعو إليه؟ قال: قال ،)اهللا ذاك (: يعبد آباؤهم؟ قال

اهللا وأني حممد رسول اهللا، وتؤمن مبا أنزله علي، وتفكر بالالت والعزى، وتقيم الصالة، وتؤيت  أن ال إله إال 
فلقد كان وما يف : قال . نِعم الشيء تدعو إليه: ؛ قلت)يرد غنينا على فقرينا(: وما الزكاة؟ قال: قلت ،)الزكاة 

: فقلت، ووالدي ومن الناس أمجعني األرض أحد يتنفس أبغض إيلّ منه، فما برح حىت كان أحب إيلّ من ولدي 
اهللا وأني حممد رسول اهللا، وتؤمن مبا أُنزل  إِله إِال تشهد أن ال (: نعم؛ قال :قلت )قد عرفت؟:( قد عرفت؛ قال

ي أرد ماًء : ، قلت)عليي أرجو أن  نعم، يا رسول اهللا، إنعليه كثري من الناس فأدعوهم إىل ما دعوتين إليه، فإن
  . ٢رأسه أهل ذلك املاء رجاهلم ونساؤهم، فمسح رسول اهللا  نعم، فادعهم؛ فأسلم : يتبعوك، قال
  :املوعظة

                                                
 .البيهقيرواه ) ١(
 .مل يسم، وبقية رجاله وثِّقوا راوٍ : أبو يعلى قال اهليثمي وفيهرواه )٢(
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هي كل أساليب التأثري : ، فسألته عنها، فقال)مرتبة املوعظة(ت يف املرتبة الثانية من مراتب األساليب رأي
  .اليت ختاطب ا النفوس لتمتلئ حبقائق اإلميان

  فمن أصحاب هذه املرتبة؟: قلت
النقصان هم الذين ما بلغوا يف الكمال إىل حد احلكماء احملققني، ويف (: لقد ذكرهم الرازي، فقال: قال

والرذالة إىل حد املشاغبني املخاصمني، بل هم أقوام بقوا على الفطرة األصلية والسالمة اخللقية، وما بلغوا إىل 
   ١)درجة االستعداد لفهم الدالئل اليقينية واملعارف احلكمية

  فهم وحدهم املخصوصون ذه املرتبة إذن؟: قلت
  .وما ذكره الرازي هو األعم األغلب.. املرتبة كل املخاطبني قد حيتاجون إىل هذه .. ال : قال
  ما تعين؟: قلت
إن كل إنسان مهما بلغت به مرتبته من الكمال العقلي، فإنه ال حمالة صاحب نفس، وهي ال حمالة : قال

  .ولذلك كان من كمال اخلطاب العقلي مزجه خبطاب النفس.. تؤثر فيه، وتؤثر عليه 
  فبم ختاطب النفس؟: قلت
فلذلك يتسلل إليها العاقل مما حتب .. ترغب وترهب، وحتب وتبغض، وتشح وحترص  النفس: قال

  .ليوجهها إىل عوامل احلكمة واحلقائق
  كيف ذلك؟: قلت
  أرأيت اللص احلريص على مجع املال من حله وحرامه؟: قال
  .هو جمرم بفعله: قلت
فكري يف كيفية ختليصه من بل كل مهي هو الت.. وأنا ال يهمين أن أحكم عليه .. أعلم ذلك : قال

  .اللصوصية واإلجرام
  .أحسن وسيلة هي أن يزج به يف السجن مع ارمني: قلت
  أترى السجن رادعا له؟: قال
  .لو حوى السجن من أساليب التعذيب ما يقهر نفسه لتاب من جرائمه: قلت
  .فأنا أفعل هذا معه: قال
  ألك عالقة بالشرطة؟: قلت
  .ال من املخابرات األرضية.. فأنا كما ذكرت لك من املخابرات اإلهلية .. إلهلية يل عالقة بالشرطة ا: قال
  .صرح، فأنا ال أطيق فهم التلميح: قلت
أطرق .. إن هذا الرجل الذي برجمت نفسه على اخلوف من األمل، واحلرص على الراحة والسعادة : قال

  .ن واحلكمةنفسه من هذه األبواب ألخرجه من ظلمات نفسه إىل نور اإلميا
  كيف؟: قلت

                                                
  .٢٠/٢٨٨:التفسري الكبري  )١(
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  .باملوعظة احلسنة: قال
  فيها؟ وما سنة رسول اهللا .. وما ضوابطها .. فما املوعظة احلسنة : قلت
  .وال ينبغي يل أن أحتدث خارج ختصصي.. فأنا احلكيم ولست الواعظ .. لن أجيبك أنا عن هذا : قال
  فمن جييبين؟: قلت
  .١مك املوعظة، كما أرسل لك من يعلمك احلكمةإن علم اهللا صدقك، فسريسل لك من يعل: قال

  :احلوار
، فكيف )اجلدل(لقد ذكر القرآن : ، فقلت له)مرتبة احلوار(رأيت يف املرتبة الثالثة من مراتب األساليب 

  ؟)احلوار(وضعت أنت 
أنا مل أرغب عن املصطلح الذي وضعه القرآن الكرمي، ولكين وجدت أن احلوار هو املصطلح : قال

  .وال مشاحة يف االصطالح ،)اجلدال باليت هي أحسن(رف عليه للداللة على املتعا
قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في ﴿ :زيادة على أن هذا املصطلح استعمله القرآن الكرمي، قال تعاىل 

، ففي هذه اآلية إخبار بأن )١:اادلة) (للَّه سميع بصريزوجِها وتشتكي إِلَى اللَّه واللَّه يسمع تحاوركُما إِنَّ ا
  .استعمل احلوار يف إقناعه املرأة رسول اهللا 

ويف آية أخرى أخرب اهللا أن بعض ورثة الرسل ـ عليهم الصالة والسالم ـ استعمله يف دعوة صاحبه هللا، 
﴾  فَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجالًقَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَ﴿ :قال تعاىل 

  ) ٣٧:الكهف(
  فمن خياطب ذا األسلوب؟: قلت
إما من فيهم فطانة ظاهرة ترقوا ا عن العوام : (اثنان من الناس به بطلقد ذكر الغزايل أنه خيا: قال

  )لة ،ولكن باطنهم مشحون باخلبث والعناد والتعصب والتقليدالفطرة كام ولكنها ناقصة ،أو كانت يف 
  فما اادلة احلسنة، وما أصوهلا؟: قلت
مع اإلبتعاد عن  واستنتاج  احلق منها، أخذ األصول اليت يسلم ا اادل،(لقد ذكر الغزايل أا : قال

وليته كانت له أسوة حسنة :( قال وقد ضرب الغزايل هلا مثال، ف..  )اللجاجة واملراء واجلدال املنهي عنه
من : البقرة)(ربي الَّذي يحيِي ويميت  ﴿ :فقال  حيث حاج خصمه،_ صلوات اهللا عليه _ بإبراهيم اخلليل 

﴿ :فلما رأى أن ذلك ال يناسبه ،وليس حسنا عنده عدل إىل األوفق بطبعه واألقرب لفهمه،فقال  ،)٢٥٨اآلية
  ) ٢٥٨من اآلية: البقرة)(بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ فَإِنَّ اللَّه يأْتي
فاذكر يل أصول هذا األساليب وآدابه، فإن من قومي من يبدأون باحلوار، وينتهون باجلدل، ومنهم : قلت

  .يبدأون باحلوار، وينتهون بالشغب
..  ٢، فسيقيظ اهللا لك من يعلمك ما طلبتهوإن تك صادقا.. لست املكلف بتعليمك علوم هذا : قال

                                                
 .من هذه الرسالة) الواعظ(سنتحدث عن املوعظة يف فصل ) ١(
 .من هذه الرسالة) احملاور(انظر فصل ) ٢(
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  .بذكر مثال لك يربهن لك على سنية هذا األسلوب، وعلى مدى جدواه يولكين أكتف
الصحابة أن يوقعوا بعض فهم ، يف الزنا بكل جرأة وصراحة  هيستأذن لقد جاء شاب إىل رسول اهللا 

فإن :( قال رسول اهللا ، ال: الشاب قال، )!أترضاه ألمك ؟:( بكل هدوء به؛ فنهاهم وأدناه وقال له 
فإن الناس ال يرضونه :(  قال ف، ال: الشاب قالف، )!أترضاه ألختك ؟:( قال، مث )الناس ال يرضونه ألمهام

مع الشاب إىل أن اقتنع بأن من رمحة اهللا بعباده أن حرم عليهم الزنا  وهكذا بقي رسول اهللا ..   ١)ألخوام
 ..  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .أمحد بإسناد جيدرواه ) ٣(
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  مراتب الوسائل ـ ٤
، وقد زين غالفه ٢ )١مراتب الوسائل(وضعت الدفتر الثالث يف حمله، مث فتحت الدفتر الرابع، وكان عنوانه 

زلْنا الْحديد فيه أَنلَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط و﴿ :بقوله تعاىل
زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسوحتته قوله )٢٥:احلديد) (ب ، 

  ٣)أضعف اإلميان وذلك  ،فإن مل يستطع فبقلبه، فإن مل يستطع فبلسانه، من رأى منكم منكرا فليغريه بيده :(
  ما الذي تقصد بالوسائل؟: قلت
  .أقصد ا كل األدوات اليت يستخدمها الداعي إىل اهللا من أجل تبليغ رسالة اهللا: قال
قد كنت أحسب أن الداعي إىل اهللا هو الذي ال يدخر أي أداة يف سبيل .. أهلذه األدوات املراتب؟ : قلت

  .تبليغ رسالة ربه
فمن حاد به عنها وقع يف االحنراف والضالل .. هذا الوجود مرتبته اخلاصة به  لكل شيء يف: قال
  .واإلضالل
  فما اإلضالل الذي ميكن أن يقع يف هذا الباب؟: قلت
فقد يستعمل بعضهم من الوسائل ما مل يسمح له باستعماله، .. أكثر اإلضالل يقع يف هذا الباب : قال

  .أن يؤخر، وقد يؤخر ما ينبغي أن يقدموقد يقدم بعضهم من الوسائل ما ينبغي 
، )العيان، واللسان، واإلحسان، والسنان(قلبت صفحات الدفتر، فوجدت أربعة مراتب كربى، هي 

  أهذه مراتب هذا الباب؟: فقلت
  .أو هي جمامع مراتب هذا الباب.. هذه بعض مراتب هذا الباب : قال

  :العيان
  فما العيان؟: قلت
  .اإلنسان: قال
  كيف يكون اإلنسان وسيلة؟.. أفهم مل : قلت
  .وليس يف الدعوة إىل اهللا أعظم من اإلنسان.. اإلنسان هو أعظم الوسائل : قال
  تقصد لسان اإلنسان، أم مجيع اإلنسان؟: قلت
  )اإلنسان(وهو أقصر بكثري من وسيلة .. وهو وسيلة من الوسائل .. لسان اإلنسان بعض اإلنسان : قال
  .حلي لأللغاز، فوضح يل ما ترمي إليه أنت تعلم صعوبة: قلت

                                                
 ..املستخدمة يف إيصال املعاين ونقل األفكار من الداعي إىل املدعو  األداة : الوسيلة هي ) ١(
، األوىل: الطبعة ، براهيم بن عبد اهللا املطلقإل )التدرج يف دعوة النيب (استفدت الكثري من املادة العلمية هنا من كتاب ) ٢(

: تاريخ النشر ، والدراسات اإلسالمية  البحوث  مركز  -وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد : الناشر 
  هـ ١٤١٧

 .رواه مسلم)٣(
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مث جاء آخر مل .. أرأيت لو أن خطيبا مفوها جاء خبطبة طويلة عريضة يصف فيها سلعة من السلع : قال
أيهم أقوم قيال، .. يتحدث كلمة واحدة، وإمنا عرض السلعة، وأراهم من خالل سلوكها وفوائدها قيمتها 

  وأفصح لسانا؟
  ١)ليس اخلرب كالعيان(ـ ف. .ال شك أنه الثاين : قلت
وتظل تلك املقاالت واخلطب جمرد .. قد نعرضه يف مقاالت وخطب .. فهكذا يف عرضنا لإلسالم : قال

لكنا لو عرضنا اإلسالم .. كلمات قد تبث فيها احلياة، وقد تظل ميتة ال يهتم هلا أحد، وال يستفيد منها أحد 
حينها ) هذا هو اإلنسان الذي ال يصنع إال يف مصنع اإلسالم:( مل عرب النماذج اإلنسانية الراقية، وقلنا للعا

  .سيدخل الناس يف دين اهللا أفواجا
  تقصد صناعة القدوة؟: قلت
إن البشر بطبيعتهم اليت جبلوا عليها ال تكفي يف تغيريهم األقوال، وهم لذلك حيتاجون إىل النماذج : قال

  .الراقية اليت تبعث احلياة يف أجساد الكلمات
  فما جمامع هذا، وما أصوله، وكيف نصل إليه؟: قلت
وإن كنت صادقا، فسيقيض اهللا لك من يعلمك .. ذلك علم من العلوم مل يؤذن يل أن أبثه لك : قال

  .٢علومه
  .فاذكر يل دليال يدل عليه: قلت
كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه ﴿ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن : قوله تعاىل: قال
داعية إىل اهللا بأفعاله وسلوكه  ، فقد أشار اهللا تعاىل يف هذه اآلية إىل أن رسول اهللا )٢١:األحزاب( كَثرياً
  .وآدابه

  :اللسان
  فكيف جعلت اللسان يف املرتبة الثانية؟: قلت
ولذلك فإن الداعية إىل اهللا يستثمره أعظم استثمار .. و وسيلة اخلطاب ألن اهللا تعاىل جعل اللسان ه: قال

أكثر من القرآن الكرمي يف يف   الداعي إىل استعمال هذه الوسيلة) قل(: قد ورد لفظ ل.. يف الدعوة إىل ربه 
الً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ ومن أَحسن قَو ﴿:وقد أثين اهللا تعاىل على أقوال الدعاة إىل اهللا، فقال .. ثالمثائة آية 

نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنحاً وال٣٣:فصلت) (ص(  
وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان  ﴿:قد أخرب اهللا تعاىل أنه ما أرسل من رسول إال بلسان قومه، فقال و

لُّ اللَّهضفَي ملَه نيبيل همقَو يمكالْح زِيزالْع وهاُء وشي ني مدهياُء وشي ن٤:ابراهيم) (م(  
  هذه الوسيلة؟ فهل استثمر رسول اهللا : قلت
يدع مناسبة من املناسبات، وال فرصة من الفرص إال ودعا  فلم يكن رسول اهللا .. أعظم استثمار : قال

                                                
 .ابن عباس موقوفا علىواحلاكم رواه أمحد وابن منيع والطرباين والعسكري وابن حبان ) ١(
 .من هذه الرسالة) القدوة(انظر فصل ) ٢(
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  .. فيها إىل ربه 
رسول اهللا  ملا انتهى :  الطائف دعاهم إىل اهللا بالقول، يقول ابن إسحاق  إىل رسول اهللا فحينما خرج 

  والقيام ، مبا جاءهم له من نصرته على اإلسالم وكلمهم ، فدعاهم إىل اهللا. .إىل الطائف عمد إىل نفر ثقيف
  .معه على من خالفه من قومه

فكان رسول اهللا :  يقول ابن إسحاق ،كان يدعوهم بالقول، أمره اهللا بعرض نفسه على القبائل وحينما 
  ويعرض عليهم نفسه، اإلسالم كلما اجتمع له الناس باملوسم أتاهم يدعو القبائل إىل ، على ذلك من أمره ،

  .وما جاء به من اهلدى والرمحة
كما  ـ فقد قال هلم  ،إقناع وفد األنصار بدعوة احلق حني التقى م رسول اهللا وبالقول استطاع 

وعرض ، وجل فدعاهم إىل اهللا عز ، فجلسوا معه، بلى: أفال جتلسون أكلمكم؟ قالوا : ـابن إسحاق يروي 
  .وتال عليهم القرآن، عليهم اإلسالم

وهو ـ رضي اهللا عنه ـ فقد قال مصعب بن عمري ، يف إقناع مدعويهم وكان القول وسيلة مبعوثيه 
وإن ، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، أو تقعد فتسمع:  شهللزعيمي بين عبد األاملدينة املنورة  إىل  مبعوثه 

  كرهته عزلنا عنك ما تكره؟  
  .اللسان من أهم وسائل الدعوة إىل اهللاتبني أن وغريها كثري هذه النصوص ف

  فكيف نستثمر هذه الوسيلة؟: قلت
.. ة اليت ترجتف هلا القلوب واخلطب.. باملوعظة اليت تدمع هلا العيون .. بكل ما ميكن أن تستثمر به : قال

وهكذا فميادين .. واملعلومة اليت يقضى ا على اجلهل .. واحلوار الذي يصد عن الباطل ويهدي إىل احلق 
  .اللسان ال ميكن حصرها

  .إن ذلك يستدعي علوما كثرية: قلت
  .وما اللسان إال مثرة ملا غرس يف اجلنان.. ال يعطيه  يءففاقد الش.. أجل : قال
  فاأللسنة كثرية؟.. فبأي لسان نتحدث  :قلت
وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ اللَّه من يشاُء ويهدي  ﴿:لقد قال اهللا تعاىل  : قال

يمكالْح زِيزالْع وهاُء وشي ن٤:ابراهيم) (م(  
  .علم لغات العاملإن ذلك يستدعي ت: قلت
   .فما ال يتم الواجب إال به، فهو واجب.. أجل : قال

  :اإلحسان
  فما اإلحسان، وكيف جعلته يف املرتبة الثالثة؟: قلت
  :أال تعرف البيت الذي يقول: قال

مفطاملا استعبد اإلنسانَ إحسانُ أحسن إىل الناس تستعبد قلو  
يعرفه منا الصغري والكبري، والنساء .. نار على علم فهذا  البيت أشهر من .. أعرفه .. بلى : قلت
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  .والرجال
  أتدري مل حيفظونه؟: قال
  .فهو يعرب عن حقيقة متتلئ ا نفوسهم جبل عليهم طبعهم، فال يستطيعون االنفكاك عنها.. أجل : قلت
  أي طبيعة؟: قال
  .اإلنسان بطبعه مييل إىل من أحسن إليه، وحيبه، وخيضع له: قلت
هو الذي يستثمر هذه الطبيعة ليتسلل  ك كان الداعية إىل اهللا السائر على قدم رسول اهللا ولذل: قال

  .١منها إىل القلوب ليمألها بأنوار اهلداية
  أال ختاف أن تنبت هذه الوسيلة املنافقني؟: قلت
  .ولكنها قد تنبت الصادقني.. قد تنبت املنافقني : قال
  لنفاق؟فلم مل تسد الذريعة اليت تنبت ا: قلت
  وكيف أسد الذريعة اليت قد تنبت الصادقني؟: قال
  .إن درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة: قلت
والضالل يتحقق يف كل ما يبعد عن اهللا سواء كان كفرا أو معصية .. إن أعظم مفسدة هي الضالل : قال
  .. أو نفاقا 

  فهل يف السنة ما يدل على هذا؟: قلت
إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي  ﴿:أمل تقرأ قوله تعاىل: قال

يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو نيارِمالْغقَابِ و؟)٦٠:التوبة) (الر  
  .إن هذه اآلية تذكر مصارف الزكاة. .بلى : قلت
  ؟)املؤلفة قلوم(أال ترى أن من مصارف الزكاة اليت نصت عليها اآلية مصرف : قال
  .ولكين مسعت أن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ منع هذا النوع من املصارف.. بلى : قلت
  .عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أورع من أن ينسخ حكما شرعيا: قال
  .٢لك صحيحولكن النص يف ذ: قلت

                                                
بني احلني و اآلخر شبهة مفادها أن إعطاء املؤلفة قلوم من مال املبشرون وغريهم يف كتبهم ومواقعهم التبشريية يثري ) ١(

املسلمون غري املسلمني إىل دينهم عن طريق دفع الزكاة عبارة عن رشوة تستقبحها الضمائر الرتيهة و أنه من غري املعقول أن يدعو 
يعطي ثروة مهولة لقوم ، لكي يدخلوا االسالم ؟ أليست هذه رشوة:( أحدهم ألن يسأل يف وقاحة جرأةالرشاوى ، حىت وصلت 

مائر أليس هذا من أسوأ أنواع الرشوة؟ أليس هذا شراء لض:(و يصيح آخر يف هستريية ،)، أليس هذا شراء للضمائر والذمم؟
الناس؟ أيعجز حممد عن إثبات دينه باملعجزات الربانية و اخلوارق فيلجأ إىل أرخص الوسائل وأسهلها و هي شراء الوالءات؟ 

  )فبماذا ختتلف هذه األفعال عن قولنا أن الغرب يشتري حكّام العرب؟ فهي تدفع هلم حىت خيدموا مصاحلها
 .وسنتحدث عن جواب هذه الشبهة هنا

األقرع بن حابسٍ وعيينة بن حصنٍ جاءا يطلبان من أيب بكرٍ أرضا ، فكتب هلما بذلك، فمرا على عمر ، فرأى أنّ وهو ) ٢(
يعطيكموه ليتألّفكم ، واآلن قد أعز اللّه اإلسالم وأغىن عنكم ، فإن ثبتم  هذا شيء كان رسول اللّه : الكتاب فمزقه ، وقال 
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مث خترج بعض الطلبة، فقطعت عنه املنحة، .. أرأيت لو أن معهدا من املعاهد مينح لطلبته منحة مالية : قال
  فهل حيق له أن يطالب ا؟

  .ال حيق له أن يطالب ا، فهي منحة خاصة بالطلبة دون غريهم: قلت
طي بعض الناس يؤلف قلوم، يع لقد كان رسول اهللا .. فهكذا فعل عمر ـ رضي اهللا عنه ـ : قال

فلما رأى عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أن هؤالء قد قدموا يف اإلسالم، ومل يعودوا حباجة إىل تأليف القلوب قطع 
  .هذه املنحة عنهم

  ففي السنة ما يدل على هذه الوسيلة من هذه الوسائل إذن؟: قلت
  .. يهتدي إال دي القرآن الكرمي  فما كان النيب .. أجل : قال
  .فحدثين مبا ورد يف ذلك ليطمئن قليب: قلت
وأعطى  ،بدأ باألموال فقسمهاـ بعد غزوة حنني ـ  روى علماء السرية أن رسول اهللا لقد : قال

من اإلبل وكذا ابناه يزيد  ١٠٠أوقية من الفضة و ٤٠فأعطى أبا سفيان بن حرب  ،املؤلفة قلوم أول الناس
مث سأله مئة أخرى فأعطاه إياها، وأعطى النضر بن احلارث  ،من اإلبل ١٠٠ومعاوية، وأعطى حكيم بن حزام 

وكذا أسيد بن جارية الثقفي واحلارث بن هشام، وصفوان بن أمية، وقيس بن عدي،  ،من اإلبل ١٠٠بن كلدة 
  .وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، واألقرع بن حابس التميمي، وعيينة بن حصن، ومالك بن عوف

من اإلبل، وأعطى خمرمة بن  ١٠٠من اإلبل فقال يف ذلك شعراً فأعطاه  ٤٠العباس بن مرداس وأعطى 
وكذا العالء بن حارثة وسعيد بن يربوع وعثمان بن وهب وهشام بن عمرو العامري، فبلغ ما  ،بعري ٥٠نوفل 

  .من اإلبل ١٤٨٥٠أعطى ممن ذكروا 
  كانوا حربا على اإلسالم إسرافا ال مربر له؟إن البعض قد يرى يف تفضيل أمثال هؤالء الذين : قلت
لقد رأى أن أمثال هؤالء ال جيذم شيء كما جيذم .. أعظم الناس حكمة  لقد كان رسول اهللا : قال

  .اإلحسان، فلذلك راح يطوق أعناقهم به
  فهل أثر هذا العطاء فيهم؟: قلت
واهللا لقد أعطاين :( ه، فقالعطاء  رسول اهللاأعطاه عن نفسه بعد أن صفوان بن أمية لقد حدث : قال

   ١)فما برح يعطيين حىت إنه ألحب الناس إيل، وإنه ألبغض الناس إيلّ ،ما أعطاين  رسول اهللا 
إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا،  (:، فقالالعطاءذلك أثر ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس  وحدث

   ٢ )نيا وما عليهافما يسلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الد 
أمل يهز ذلك أولئك املؤمنني البسطاء الذين قضوا حيام كلها جهادا وتضحية مع رسول .. ولكن : قلت

  ؟اهللا 
                                                                                                                                 

هو إن شاء ، : اخلليفة أنت أم عمر؟ فقال : سيف، فرجعا إىل أيب بكرٍ ، فقاال ، ما ندري على اإلسالم ، وإالّ فبيننا وبينكم ال
 .ومل ينكر أحد من الصحابة ذلك، ووافقه
 .رواه مسلم) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
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سر ذلك التفضيل حىت راحوا  لقد وجد بعضهم من ذلك، لكنه ما إن بني هلم رسول اهللا : قال
  .. تصرفه  يسلمون لرسول اهللا 

  وما قال هلم؟: قلت
أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهم ـ  ١لقد حدث مجع من الصحابة.. حدثك باحلديث من أوله سأ: قال

 طفق يعطي رجال املائة : ويف رواية ـ لفني من قريش وسائر العرب ما قسمأأصاب غنائم حنني، وقسم للمت
أنفسهم، حىت كثر نصار يف فوجد هذا احلي من األ ـ  نصار منها شئ قليل وال كثريمن االبل، ومل يكن يف األ

ويتركنا وسيوفنا ، إن هذا هلو العجب يعطي قريشا يغفر اهللا تعاىل لرسول اهللا : فيهم القالة حىت قال قائلهم
ن كان إممن كان هذا، ف وددنا أنا نعلم ،تقطر من دمائهم، إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غرينا

   .استعتبناه رسول اهللا ي أمن أمر اهللا تعاىل صربنا، وإن كان من ر
إن هذا احلي قد وجدوا  ،يا رسول اهللا: فقال إىل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ فمشى سعد بن عبادة 

ومل يكن  ،فيما كان من قسمك هذه الغنائم يف قومك ويف سائر العرب: قال ،)؟فيم( :قال، عليك يف أنفسهم
ما أنا إال امرؤ من قومي، فقال : قال )من ذلك يا سعد؟فأين أنت :(  فيهم من ذلك شئ، فقال رسول اهللا 

، ، فخرج سعد يصرخ فيهم حىت مجعهم يف تلك احلظرية)فامجع يل قومك يف هذه احلظرية:(  رسول اهللا 
نصار قد اجتمع لك هذا احلي من األ: أتاه فقال يا رسول اهللا، حىت إذا مل يبق أحد من االنصار إال اجتمع له

ال يا رسول اهللا إال ابن : قالوا )هل منكم أحد من غريكم؟(:فقال مجعهم، فخرج رسول اهللا  حيث أمرتين أن
يا (: مث قال ،فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله ،خطيبا فقام رسول اهللا  ،)ابن أخت القوم منهم(: أختنا، قال
متفرقني و ،لف بني قلوبكمأعداء فناكم اهللا، وأغنصار أمل آتكم ضالال فهداكم اهللا تعاىل وعالة فامعشر األ
  .بلى يا رسول اهللا، اهللا ورسوله أمن وأفضل: قالوا ،)فالفكم اهللا؟

رسول اهللا؟ وماذا جنيبك؟ املن  وما نقول يا: قالوا ،)نصار؟أال جتيبون يا معشر األ(: قال رسول اهللا مث 
ويناك، آدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فواهللا لو شئتم لقلتم فص:(  فقال رسول اهللا ، هللا تعاىل ولرسوله 

: املن هللا تعاىل ورسوله، فقال: فقالوا ،)مناك، وخمذوال فنصرناك، ومكذبا فصدقناكأسيناك، وخائفا فآوعائال ف
أما رؤساؤنا فلم : فقال فقهاء االنصار )ما حديث بلغين عنكم؟(: فسكنوا، فقال ،)وما حديث بلغين عنكم؟(

يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر  نا حديثة أسنام قالوا يغفر اهللا تعاىل لرسوله يقولوا شيئا، وأما أناس م
إن قريشا حديثو عهد جباهلية ومصيبة، وإين أردت أن أجربهم وأتالفهم، :(  فقال رسول اهللا ! من دمائهم

تكم إىل ما قسم اهللا تعاىل لفت ا قوما أسلموا، ووكلأأوجدمت يا معشر االنصار يف أنفسكم يف لعاعة من الدنيا ت
نصار أن يذهب الناس إىل رحاهلم بالشاة والبعري وتذهبون برسول لكم من االسالم، أفال ترضون يا معشر األ

إىل رحالكم حتوزونه إىل بيوتكم، فو اهللا ملن تنقلبون به خري مما ينقلبون به، فو الذي نفسي بيده لو أن  اهللا 
نصار األ..  أنتم الشعار والناس دثار..  ار شعبا لسلكت شعب االنصارالناس سلكوا شعبا وسلكت االنص

                                                
 بن عن عبد اهللامها من طريق أنس بن مالك، والبخاري ومسلم ابن إسحاق، وأمحد عن أيب سعيد اخلدري، وأمحد، ورواه ) ١(

 .بروايات خمتلفة، وقد حاولنا  اجلمع بينها.. يزيد بن عاصم 
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فبكى القوم  ،)كرشي وعيبيت، ولوال أا اهلجرة لكنت امرأ من االنصار، اللهم ارحم االنصار، وأبناء االنصار
  .رضينا باهللا ورسوله حظا وقسما: حىت أخضلوا حلاهم، وقالوا

  .مع احلدث يف التعامل لقد جنح رسول اهللا : قلت
يعلم ما متتلئ به قلوم من حمبة اهللا وحمبة  لقد كان رسول اهللا ..  بالصدق جنح يف التعامل معه: قال

  .١رسوله، فلذلك خاطبهم ما
  أباملال وحده ميكن اإلحسان؟: قلت
غفرةٌ خير من قَولٌ معروف وم﴿ :اإلحسان أعم من أن يقتصر على املال، أمل تسمع قوله تعاىل .. ال : قال

يملح غَنِي اللَّهو ا أَذىهعبتي قَةد؟)٢٦٣:البقرة) (ص  
  ..بلى : قلت
  .قد يكونان خريا من الصدقةواملغفرة القول املعروف أن فقد أشار اهللا يف هذه اآلية إىل : قال
  .يف ذلك شيء فهل أثر عن رسول اهللا : قلت
  .. ستعمل كل الوسائل ليجذب القلوب إىل التعرف على اهللا وعبادته ي لقد كان رسول اهللا : قال
  .فحدثين عن املغفرة: قلت
وأخرب أن هلا من التأثري ما جعل القلوب تلتف ، املغفرة من األخالق اليت أمر اهللا تعاىل ا رسوله : قال

كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك فَاعف  فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو ﴿:قال تعاىل ..  به 
آل ) (متوكِّلنيعنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْ

  )١٥٩:عمران
   )١٩٩:ألعراف) (الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلني خذ﴿ :ويف موضع آخر قال تعاىل 

وال تستوِي الْحسنةُ وال السيئَةُ ﴿ :وقد أخرب اهللا تعاىل عن تأثري العفو واملقابلة باحلسىن يف املودة، فقال 
يبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعاديممح يلو هةٌ كَأَناودع ه٣٤:فصلت) (ن(  

  فهل ورد يف السنة ما يدل على هذا؟: قلت
قبل  أنه غزا مع رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ  جابر بن عبد اهللا منه ما حدث به .. ذلك كثري : قال

وتفرق الناس   فرتل رسول اهللا  ،فأدركتهم القائلة يف واد كثري العضاه ،قفل معه فلما قفل رسول اهللا ، جند
فنمنا نومة فإذا : قال جابر ، فعلق ا سيفه ، حتت مسرة ونزل رسول اهللا ، يف العضاه يستظلون بالشجر

، إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم(: فقال رسول اهللا ، عنده أعرايب جالس فإذا ، يدعونا فجئناه رسول اهللا 
يعاقبه رسول  ، مث مل )فها هو ذا جالس، اهللا: من مينعك مين ؟ قلت : ل يل فقا، فاستيقظت وهو يف يده صلتا 

  . . اهللا 

                                                
أراد حني إذا دعاهم أن يكتب بالبحرين هلم خاصة بعده دون الناس، وهي يومئذ  ذكر حممد بن عمر أن رسول اهللا ) ١(

ستجدون بعدي أثرة شديدة، إنكم :(  ، فقال رسول اهللا )ال حاجة لنا بالدنيا بعدك(: أفضل ما فتح عليه من االرض، فقالوا
 )فاصربوا حىت تلقوين على احلوض
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  ١)جئتكم من عند خري الناس:(، وقالإىل قومهالرجل رجع أن وقد كانت نتيجة هذا العفو 
فقد ورد يف بعض الروايات .. ، وأسره مثامة بن أثال سيد أهل اليمامةومنه ما حدث به الرواة من قصة 

بعث خيال قبل جند فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له  ن رسول اهللا أ: ـ رضي اهللا عنه ـايب هريرة عن 
أتدرون من أخذمت ؟ هذا : (فقال، مثامة بن أثال سيد أهل اليمامة وال يشعرون من هو حىت أتوا به رسول اهللا 

  .٢سجدفربطوه بسارية من سواري امل، )مثامة بن أثال احلنفي، أحسنوا اساره
 قبل ذلك وأراد اغتياله، فدعا رسول اهللا  ن مثامة كان رسول مسيلمة إىل رسول اهللا ويف رواية أخر أ

ربه تبارك وتعاىل أن ميكنه منه، فدخل املدينة معتمرا وهو مشرك فدخل املدينة حىت حتري فيها فأخذ، ورجع 
وأمر بلقحته ان يغدى عليه ا ، )ابعثوا به إليهامجعوا ما كان عندكم من طعام ف: (إىل أهله فقال رسول اهللا 

يها يا حممد، إ: (فيقول) ما عندك يا مثامة ؟: (فيقول ال يقع من مثامة موقعا ويأتيه رسول اهللا  ويراح، فجعل
حىت  فتركه رسول اهللا ، )ن ترد الفداء فسل منه ما شئتإو ،ن تنعم تنعم على شاكرإو ،ن تقتل تقتل ذا دمإ

أطلقوا : (فقال رسول اهللا ، وذكر مثله، عندي ما قلت لك: قال) ما عندك يا مثامة ؟: (لغد فقالإذا كان ا
 ،أشهد أال اله اال اهللا: (فقال ،مث دخل املسجد ،فاغتسل ،فأطلقوه فانطلق إىل خنل قريب من املسجد ،)مثامة

إىل من وجهك فقد أصبح  رض وجه أبغضوأشهد أن حممدا عبده ورسوله، يا حممد واهللا ما كان على األ
وجهك أحب الوجوه كلها إىل، واهللا ما كان من دين أبغض إىل من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إىل، 
واهللا ما كان من بلد أبغض إىل من بلدك فأصبح بلدك أحب البالد كلها إىل، وان خيلك أخذتين وأنا أريد 

  .يعتمروأمره أن  فبشره رسول اهللا ) العمرة فماذا ترى؟
، فبلغين انه خرج معتمرا حىت إذا كان ببطن مكة لىب فكان أول من دخل مكة يليب: قال ابن هشام
دعوه فانكم حتتاجون إىل : فلما قدمو ه ليضربوا عنقه قال قائل منهم، لقد اجترأت علينا: فأخذته قريش فقالوا

اتبعت خري  ين أسلمت مع رسول اهللا ولك ،ال: أصبوت يا مثامة ؟ فقال: وقالوا، اليمامة لطعامكم فخلوه
مث خرج إىل اليمامة ، دين، دين حممد، وواهللا ال تصل اليكم من اليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها رسول اهللا 

  .فمنعهم أن حيملوا منها شيئا إىل مكة حىت أكلت قريش العلهز
إليه  فكتب رسول اهللا ، )انك تأمر بصلة الرحم وانك قد قطعت أرحامنإ: (فكتبوا إىل رسول اهللا 

) ولَقَد أَخذْناهم بِالْعذَابِ فَما استكَانوا لربهِم وما يتضرعونَ﴿ : أن خيلي بينهم وبني احلمل، وأنزل اهللا عز وجل
  ٣)٧٦:املؤمنون(

ويف حق  عن أهل مكة بعد كل ما صدر منهم يف حقه ومنه احلديث الذي سارت به الركبان من عفوه 
 إن رسول اهللا : قالوا٤لقد روى مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ وغريهم.. أصحابه ويف حق دعوته 

                                                
 .رواه البخاري) ١(
 . رواه البخاري ومسلم )٢(
 .البيهقي عن ابن اسحاقرواه ) ٣(
وابن أيب ، أمحد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب والبخاري يف صحيحه عن جماهد رواه) ٤(
 .عن صفية بنت شيبة، والبيهقي عن عبد اهللا بن عمر، وابن أيب شيبة عن عبد اهللا بن عبيدة وابن إسحاق، شيبة
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قام  ـوهم جلوس  ـملا خرج من البيت استكف له الناس، وأشرف على الناس وقد ليط م حول الكعبة 
ق وعده، ونصر عبده، وهزم االحزاب ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، احلمد هللا الذي صد (:على بابه فقال

نقول خريا ونظن خريا، نيب كرمي، وأخ كرمي، وابن : قالوا ،)وحده، يا معشر قريش ماذا تقولون؟ ماذا تظنون؟
ال تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفر  ﴿: فاين أقول كما قال أخي يوسف:(  فقال رسول اهللا ، أخ كرمي، وقد قدرت

لَكُم اللَّه نيماحالر محأَر وهمنا نشروا من القبورأفخرجوا ك ،)اذهبو فانتم الطلقاء، )٩٢من اآلية: يوسف)(و، 
  .فدخلوا يف االسالم

  :السنان
  فما السنان، وكيف جعلته يف املرتبة الرابعة؟: قلت
  ١)اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن(و.. السنان هو أداة السلطان : قال
  ا دام بيد السلطان، فكيف وضعته هنا؟م: قلت
  .ألعرف أهله، فأدل السلطان عليهم: قال
  أال تكون بذلك واشيا؟: قلت
فإن مل ، من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه :( لقد قال .. بل أكون داعيا : قال

  ٢)أضعف اإلميان وذلك ، يستطع فبقلبه
  هذا احلديث السلطان، فكيف ذكرته؟ يف مل يذكر رسول اهللا : قلت
كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن :(  كل من توىل شيئا كان له السلطة عليه، أمل تسمع قوله : قال

رعيته، واألمري راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته؛ واملرأة راعيةٌ على بيت زوجها وولده، فكلكم راعٍ، وكلكم 
   ٣)مسؤولٌ عن رعيته

  .احلديث أشهر من نار على علم وهذا.. بلى : قلت
  .فلذلك ال تغري منكرا بيدك إال إذا كانت لك سلطة عليه، أو إذن من السلطة: قال
  .فسر يل ذلك: قلت
  .ووضعت لكل حالة حلها.. فقد وضعت هلذا مخس حاالت .. انظر : قال

ما : ، فقلت)املنكرأن يكون للمغير والية خاصة على ذي  :( نظرت، فرأيت مكتوبا يف احلالة األوىل
  الذي تقصد ذا؟

فلهؤالء احلق  ..على زوجته اصة، كوالية الوالد على ولده، والزوج اخلوالية من ال أقصد ما ذكره : قال
مروا أوالدكم بالصالة :(إىل هذا النوع من الوالية بقوله  لقد أشار .. يف تغيري ما يرونه منكرا ممن تولوهم 

يف استعمال هذه األسلوب يف تربية  ، فقد أذن ٤)ربوهم عليها وهم أبناء عشرواض ،وهم أبناء سبع سنني
                                                

 .اعن عثمان موقوفا وحنوه عن عمر موقوفروي ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .رواه أبو داود واحلاكم)٤(
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  .األوالد، ولكن بعد ثالث سنني جترب فيها مجيع الوسائل األخرى
  .. إذا رأى الزوج من زوجته منكرا، فإنه جيب عليه أن يغريه بيده .. وهكذا 

  .ود على زوجتهفلألب أن يقيم احلدود على ابنه، وللزوج أن يقيم احلد: قلت
  .. ذلك لإلمام األعلى .. ال : قال
  فما التغيري باليد إذن؟: قلت
استخدام اليد يف إفساد آالت املنكر، أو إذهاب عني منها . .التغيري باليد ذو صور ومراحل عديدة : قال

غلق الطرق  أو، إذا مل تكن تصلح إال لذلك، ودمي حاناا، اخلمر وإراقتها كتحطيم أدوات شرب ، املنكر
وإفساد أماكن بيعه ، و إفساد آالت الغناء املاجن احملرمأ، قطع املياه وأدوات اإلنارة عنها أو ، املؤدية إليها

  ..  صاحلة إال لذلك إذا مل تكن تلك األماكن ، وتوزيعه
  .والضرب.. فقد احنصر األمر يف إفساد آلة املنكر : قلت
وأما الضرب، فله حدود وضوابط .. ا إال إذا كانت حملض املنكر أما إفساد آلة املنكر، فال يفسده: قال

  .١البد من التزامها، وإال كان التغيري نفسه منكرا
ما الذي : ، فقلت)على ذي املنكر عامةأن يكون للمغير والية  :(نظرت، فرأيت مكتوبا يف احلالة الثانية 

  تقصد ذا؟
ومبا أن هذا احلاكم مفوض من الرعية بإقامة العدل، .. عيته على رالوالية العامة هي والية احلاكم : قال

  .وتوفري األمن، فقد أعطاه الشرع حق استعمال الشدة يف حملها، وألهلها
  فلم مل يضع طرقا أكثر رمحة، وأميل إىل الرفق؟: قلت
ذلك أرأيت لو أن مريضا من األمراض أصابه ورم عجز كل عالج عن شفائه، فلم ير الطبيب حال ل: قال

  أكان يف ذلك رحيما أم قاسيا؟.. إال استئصال الورم بعملية جراحية 
  فما وصفه عني الرمحة؟.. ما دام مل جيد أي عالج : قلت
لقد وضع منهجا متكامال يف التربية واإلصالح يف كل ااالت .. وذا جاء الشرع املمتلئ باحلكمة : قال

  .ض به قوانني العدالة والرمحةمث جعل بعد ذلك للحاكم من السلطة ما يفر.. 
  .٢إن البعض يشنع يف مثل هذا: قلت
حيلم أو من  ،فال يدافع عن ارم إال جمرم.. دعهم يشنعون، فإم بذلك ينصرون املستكربين ارمني : قال

  .بأن يصري جمرما
لَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه إِنما جزاُء ا ﴿:امسع هذه اآلية الشديدة اليت تتحدث عن اجلزاء املرتبط ؤالء

و ينفَوا من الْأَرضِ ذَلك ويسعونَ في الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خالف أَ

                                                
فقه األسرة (من سلسلة ) ليب الشرعية لتربية األوالداألسا(ذكرنا الضوابط الشرعية الستعمال هذه الوسيلة يف كتاب  )١(

 )برؤية مقاصدية
 .من هذه السلسلة) عدالة للعاملني(سنرى التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف رسالة ) ٢(
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 ةري الْآخف ملَها ويني الدف يزخ ملَهيمظع ذَاب٣٣:املائدة) (ع(  
الزانِيةُ  ﴿ :وامسع اآلية األخرى اليت تأمر بإقامة حد الزنا، وعدم االلتفات ملا متليه العواطف يف ذلك

نتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة وال تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِنْ كُ
نِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ و٢:النور) (الْآخ(  
  يف كل احملال، سريدع كل حمارب، وسيقمع نفس كل جمرم؟ا هذأمثال أال ترى أن يف تعليق احلاكم الفتة ب

  .ذلك صحيح.. بلى : قلت
  )إن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن( فلهذا قال الصاحلون: قال

ما الذي : ، فقلت)والية على ذي املنكرأي يكون للمغير  أال :(نظرت، فرأيت مكتوبا يف احلالة الثالثة 
  تقصد ذا؟
  .ال سلطان لبعضهم على غريهأفراد الرعية فأكثر .. هذا هو األعم الغالب : قال
  فكيف يتم اإلنكار باليد هنا؟: قلت
  .ليس لذلك إال سبيل واحد: قال
  ما هو؟: قلت
إذا كان احلاكم عادال، وناصحا، ومهتما بشأن رعيته، أو فوض من يقوم بذلك، فإن على املؤمن أن : قال

  .يسعى إىل هؤالء طالبا منهم أن يقوموا بتغيري املنكر مبا أوتوا من وسائل احلزم
  .فإن مل يكن: قلت
إنه بذلك يغري .. فال حيق ملسلم أن ينشر الفتنة بتغيري املنكر بيده .. باللسان مل يبق حينها إال اجلهاد : قال

  .منكرا واحدا، وحييي مناكر كثرية
  اجلهاد باللسان مع احلاكم املقصر، أم مع احملكوم؟: قلت
  .أما احلاكم فبسكوته، وأما احملكوم فبفعله.. فكالمها يف منكر .. مع كليهما : قال

أن يكون لذي املنكر والية خاصة على من يقوم بتغيري  :(ا يف احلالة الرابعة نظرت، فرأيت مكتوب
  ما الذي تقصد ذا؟: ، فقلت)منكره

  ..املنكر والد املغير أو زوجها  كأن يكون ذو : قال
  فما عسى هؤالء املستضعفني أن يفعلوا؟: قلت
أو ضرر، فلهما إيذاء  أي باليدري املنكر فإن مل يترتب عن تغي..  ودرجته نوع املنكر يفرق هنا بني : قال

  .١أما إذا ترتب عنه ضرر، فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها.. ذلك 

                                                
أن يكسر مثالً ب(باملنع ، بالقهر ، بطريق املباشرة ،  ذهب اإلمام الغزايل إىل أن للولد مع والده الواقع يف املنكر ، أن يغريه )١(

ثيابه املنسوجة من احلرير ، ويرد إىل املالك ، ما جيده يف بيته من املال احلرام الذي غصبه  عوده ، ويريق مخره ، وحيل اخليوط من 
يف  املنقوشة على حيطانه ، واملنقورة سرقه ، أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة املسلمني إذا كان صاحبه معيناً ، ويبطل الصور  أو 

هذه األمور ليس يتعلق بذات األب ، خبالف الضرب والسب ، ولكن  خشب بيته ، ويكسر أوان الذهب والفضة ، فإنَّ فعله يف 
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أن يكون ذو املنكر ذا والية عامة على من يقوم بتغيري  :(نظرت، فرأيت مكتوبا يف احلالة اخلامسة 
  ما الذي تقصد ذا؟: ، فقلت)منكره

  .١فهي ترتبط باإلنكار على احلاكم.. املنكر، وأدقها، وأصعبها هذه احلالة أخطر حاالت إنكار : قال
  فما مصدر الصعوبة فيها؟: قلت
.. واحلاكم الكامل هو الذي مجع بني األمرين .. العدل، واألمن : احلاكم يف نظر الشريعة ميثل أمرين: قال

أما إذا ترتب .. ، وجب اإلنكارفلذلك إن مل يترتب عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر إخالل بكال اجلانبني
  .عنه اإلخالل ما، أو بأحدمها، وجب استعمال وسائل أخرى بديلة

  فما األمن؟.. عرفت العدل : قلت
  .. أن تنتشر الفوضى اليت هي مرتع الفنت ومنبعها : قال
  فهل نسامل مثل هذا اإلمام؟: قلت
  .. بذلك  السالم الذي يزين بالنصيحة، لقد أمرنا رسول اهللا : قال
الدين النصيحة، : قال أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ متيم بن أوسٍ الداري فقد حدث .. أجل : قلت

  .٢هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: ملن ؟ قال: قلنا
، ، ما داموا مل يتدخلوا يف شؤون الدينية األساسيةبالنهي عن قتال األئمة الظاملني صرح وقد : قال

من  ولكن ، ومن أنكر فقد سلم، فمن كره فقد برئ، فتعرفون وتنكرون، إنه يستعمل عليكم أُمراء:( الفق
  .٣ما صلُّوا، أال نقاتلهم ؟ قال ال، يا رسول اهللا :، قالوا)رضي وتابع

***  

                                                                                                                                 
يثبت  بسببه إال أنَّ فعل الولد حق وسخط األب منشؤه حبه للباطل وللحرام ، واألظهر يف القياس أنه  الوالد يتأذى به ويسخط 

 )٢/٣١٨: اإلحياء: انظر()ذلك للولد ذلك بل يلزمه أن يفعل
  :فرق الفقهاء ـ هنا ـ بني حالني) ١(
يستطيع ، إذا مل يترتب على  إن كان منكره منكراً خاصاً ال يتعلق حبق الرعية ، فإن كان يفعله سراً فلمن يراه أن يغريه ، مبا . ١

يثاق ، أو حبس ، أو ضرب ، وليس له إفشاء هذا ، أو إ تغيريه منكر أشد منه ، وأشنع ، وليس له االعتداء على السلطان بدفع 
  . قلوب العامة هيبة ، ما دام مسلماً  السر يف الناس ، حىت يبقى للسلطان يف 

الصالة ، مث منعه منه ، وعلى  إن كان منكره مما جيهر به ، فعلى علماء األمة تعريفه وتعليمه ، ليكف ما دام مسلماً يقيم . ٢
وإن كان .. جياهر به ، ما دام هذا املنكر ليس كفراً بواحاً  دون إحداث فتنة أشنع من منكره ، الذي  العامة مناصرة العلماء ،

املسلمني والرعية ، أو كإشاعة الفسق ، أو  منكر السلطان متعلقاً حبق رعيته ، كفرض مكوس وضرائب ظاملة تنفق فيما ال تنفع 
من رعيته ، فعلى العلماء القيام أوالً بتعريفه احلق ونصحه ، فإن مل يفعل ،   مناصرة الطغاة من رعيته ، واحتجابه عن املظلومني

خوفاً على  سعى العلماء إىل منعه من ذلك ، باحتادهم ، والتصدي له ، وحشد العامة حوهلم، حىت يرتدع  ومكث على ذلك ، 
وإن كان ظاملاً فاسقاً ، فإنه مسلم ، ويف  فإنه  سلطانه ، وليس هلم اخلروج عليه بالسيف ، ما دام يعلن إسالمه ويقيم الصالة ،

يف اخلروج عليه بالسيف دمياً هليبة األمة ، يف عيون وقلوب أعدائها من  اخلروج عليه بالسيف فتنة أشد وأنكى من منكره ، ألن 
 .العلماء السعي إىل عزله ، بطريق غري طريق السيف الكافرين ، وعلى 

 .رواه مسلم)٢(
 . مرواه مسل) ٣(
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ي ما استتم صاحيب حديثه هذا حىت وجدنا أنفسنا قد قطعنا املرحلة األوىل من الطريق من غري أن نشعر بأ
  .. عناء أو تعب 

ومع ذلك النيب احلكيم الذي امتأل العامل .. ومع هذا الرجل احلكيم .. لقد كنت أختيل نفسي يف اهلند 
ومل خيطر على بايل طيلة هذه املرحلة ما كنا نقطعه من غابات .. حكمته، وأنوار هدايته لطائف مجيعا ب

  .موحشة، ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اجتاه
لقد ظللت فترة مهمة من عمري يف صحبته، إىل أن : صاحيب عن الكاندهلوي وكيف تركه، فقالسألت 

  .وقد كان موته ـ كحياته ـ ال خيتلفان.. توفاه اهللا، وهو يف طريق اهللا 
  كيف ذلك؟: قلت
و وكان فيها بعض احلاقدين عليه، وعلى الدين الذي يدع.. لقد كنت أسري معه يف بادية من البوادي : قال

فلذلك استغل فرصة من فرص غفلتنا، فراح يطعنه مبا امتألت به .. إليه، وعلى السالم الذي متتلئ به نفسه 
  .نفسه من حقد

  فكيف عرفتم اجلاين؟: قلت
  .. لقد أقر جبنايته : قال
  وهو مل يلحظه أحد؟.. كيف يقر جبنايته .. عجبا : قلت
 ،متأل وجههالصافية ه، والبسمة متأل شفتيه، واألسارير عندما قدمنا، فوجدنا صاحبنا مضرجا يف دمائ: قال

  .وجدنا جبانبه قاتله يبكي عليه كما يبكي على أعز الناس
  أجمنون من قتله؟.. إن هذا لعجيب : قلت
  .ولكن حقده غلب على عقله، فقتله.. بل عاقل : قال
  فكيف غلب عقله على حقده، فندم؟: قلت
لقد ظل الكاندهلوي داعية إىل اهللا إىل آخر قطرة من .. وبته وندمه لقد كان الكاندهلوي هو سبب ت: قال
  .عمره

  كيف وقد قتل؟.. إن ما تقوله عجيب : قلت
وعلمنا منه أنه كان لصاحبنا من الصدق  ،ما قفت له شعورنامن أمره لقد حكى لنا قاتله : قال

  .واإلخالص ما مل نكن نتصوره
  فما حكى؟: قلت
ما أنا .. يا أخي : الطعنة القاتلة فيه، نظر إليه والبسمة متأل شفتيه، وقال له بعد أن طعنه، ونفذت: قال

فال تنشغل .. التراب الذي تسري عليه وجسدي الذي طعنته بشفرتك ال خيتلف كثريا عن ..  سوى بشر بسيط
  .سر إىل اهللا، فإنك إن سرت ترى العجائب.. يب عن السري إىل ربك 

وأرجو أن نلتقي عند ربنا أخوين لندخل مجيعا .. فقد أسقطته .. قتلك يل  إن كان يل حق يف: مث قال له
  .. تلك اجلنة اليت ال غل فيها وال حقد وال صراع .. جنة الرضوان 
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فافتح له ..  أعوذ بك يا رب أن يشقى هذا املسكني بسبيب: قال ذلك، مث ابتسم ابتسامة عريضة، وقال
  .د الشياطني أن تغلقه يف وجههمن أبواب رمحتك وفضلك وهدايتك ما تري

  فما فعل القاتل؟.. إن هذا مشهد مؤثر : قلت
لقد أخربنا مبا نزل على قلبه من أشعة النور اليت حولته فردا من أهل اهللا، وقد صحبنا زمانا، ورأينا : قال

منهج احلكمة .. بعظم املنهج الذي اختاره احلكيم يف الدعوة إىل ربه من عالمات صدق توبته ما جعلنا نؤمن 
  .الذي استفاده من النيب احلكيم

ما وصل الكاندهلوي من حديثه إىل هذا املوضع حىت شعرت بأشعة عظيمة تترتل علي اهتديت ا بعد 
   . ذلك إىل مشس حممد 
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  الواعظثانيا ـ 
  .فحدثين عن رحلتك الثانية: قلت
إليها،  اليت تشرفت بقدوم رسول اهللا  إىل تلك البلدة.. سرت إىل الطائف .. يف رحليت الثانية : قال

رسالة التعريف باهللا، والدعوة إىل .. بل أعظم رسالة يف الكون مجيعا .. وهو حيمل أعظم رسالة يف األرض 
  .عبادته

أج كنت قبل ذلك قد تشرفت بأداء عمرة يف مكة املكرمة، مث منها سرت إىل الطائف، وقد حاولت أن 
وهو يؤدي رسالة  ، ألستشعر اجلهد العظيم الذي ناله يف رحلته إليها ل اهللا الذي سلكه رسوالطريق نفس 
  .فنالين من اجلهد يف تلك الطريق ما مل ينلين يف حيايت مجيعا.. ربه 

يف الطائف شد انتباهي رجل كانت سيما الدعاة إىل اهللا تتجلى على جبينه ولسانه ومجيع حركاته، وكأنه 
  .. بالعجب  كك حركة إال وخلط فيها من الدعوة إىل اهللا ما ميأليعد حركاته عدا، فال يتحر

  :سأقص عليك القصة من البداية
كان أول ما ظهر يل عند زياريت للطائف أن أزور مقربا، فليس هناك واعظ ميسح اجلفاء عن القلوب مثل 

  .. املقابر 
ينشد  ١)األمري(الناس يطلقون عليه  يف املقربة رأيت صاحيب الذي أرشدين إليه معلم اهلداية، والذي كان

                                                
 - ١٧٢٩= ه  ١٢١٣ - ١١٤١(مرياحلسين اهلامشي املعروف باأل مساعيل احلمزيإإبراهيم بن حممد بن أشري به إىل اإلمام ) ١(

ولد ، )مة وواعظهاوخطيب األ ،عامل الدنيا وحافظها( الشوكاين بكونهمفسر، من متصويف الزيدية، نعته وواعظ، وهو ) م ١٧٩٩
  .مرات مث استقر إىل أن تويف فيهاوتعلم يف صنعاء، ورحل إىل مكة 

ذكر فيه ) جمموع(و ) اهلدى والضالل فتح املتعال الفارق بني أهل(، و ) فتح الرمحن يف تفسري القرآن بالقرآن(من كتبه 
  .مؤلفات والده وشيوخه وتالميذه وتراجم بعض معاصريه

ه،  ٦٣٦بن محزة بن سليمان احلسين املتويف سنة  بصنعاء، نسبتهم إىل جدهم حيىي) بيت االمري(وله شعر فيه جودة وهو من 
) ١١٨٢(وحممد بن إمساعيل االمري ) ١٢١٩(جماهدا، فعرف نسله ببيت االمري، ومنهم علي بن إبراهيم االمري ) أمريا(وكان 

  .وآخرون
ال سيما  ،فنون من العلمعارف ب ،والطريقة وأكابر الفضالء جامع بني الشريعة ،هو من أعيان العلماء: (ومما قال فيه الشوكاين

وأقرأ ىف جامع صنعاء ىف صحيح البخارى  ،قرأ على والده وعلى غريه ،وله ىف التصوف والتسليك يد طوىل ،احلديث والتفسري
  )فانتفع به الناس ،وقد قعد لذلك ىف مواطن ،وله يف الوعظ يد طوىل ،وغريه

  .األعالم للزركلي: ، وانظرن علي الشوكاينمد ب، حملالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع: انظر
  .عظ مجع بني الوعظ والسلوك، وال يكمل الوعظ إال بالسلوكاأوالمها أنه و: وقد اخترناه لسببني

ودي أهل بيته الطاهرين،  أنا أردنا أن نشري من خالله إىل طائفة من طوائف األمة اليت ال تزال تتمسك دي نبيها : والثاين
وتتفق مع االثين عشرية  ،)م٧٤٠ - ٦٩٨هـ، ١٢٢ - ٧٩(طائفة تنسب إىل زيد بن علي بن احلسني ، وهي )يةالزيد(وهي 

يف ترتيب األئمة حىت اإلمام علي زين ) واليت سنشري إىل علم من أعالمها البارزين يف عصرنا، وهو القمي يف الفصل األخري(
  . اقرالعابدين، ولكنها تقول بإمامة زيد بدالً من حممد الب

 - ١٠٩٩(، وحممد بن إمساعيل بن األمري )هـ٨٤٠ - ٧٧٥(حممد بن إبراهيم بن الوزير ومن أعالمها البارزين غري األمري 
  )هـ١٢٥٠ - ١١٧٣(، وحممد بن علي الشوكاين )هـ١١٨٢
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  : الساويةخماطبا نفسه بأبيات احلريري املعروفة، واليت ضمنها مقامته 
  أيـــا مـــن يـــدعي الفهـــم    

   
ــوهم    ــا الـ ــا أخـ ــم يـ   اىل كـ

    
  تعـــــيب الـــــذنب والـــــذم

   
  وختطـــــي اخلطـــــأ اجلـــــم

    
  أمــــا بــــان لــــك العيــــب

   
  أمـــــا أنـــــذرك الشـــــيب

    
  ومــــا يف نصــــحه ريــــب  

   
  وال مسعـــــك قـــــد صـــــم

    
  أمـــا نـــادى بـــك املـــوت   

   
  أمــــا أمسعــــك الصــــوت  

    
ــوت    ــن الفـ ــى مـ ــا ختشـ   أمـ

   
  فتحتــــــــاط وــــــــتم

    
ــهو   ــدر يف الســ ــم تســ   فكــ

   
ــو ــن الزهـــ ــال مـــ   وختتـــ

    
ــهو   وتنصـــــــب اىل اللـــــ

   
  كــــأن املــــوت مــــا عــــم

    
  وحتـــــــام جتافيـــــــك  

   
  وإبطـــــــاء تالفيـــــــك 

    
  طباعـــــا مجعـــــت فيـــــك

   
  عيوبـــــا مشلـــــها انضـــــم

    
ــوالك  ــخطت مــــ   إذا أســــ

   
  مـــــن ذاك فمـــــا تقلـــــق

    
  وإن أخفـــــــق مســـــــعاك

   
ــم  ــن اهلـــ ــت مـــ   تلظيـــ

    
ــنقش  ــك الــــ   وإن الح لــــ

   
ــتش ــفر ـــ ــن األصـــ   مـــ

    
ــم   وإن مـــــر بـــــك الـــــنعش ــت وال غـــــ   تغاممـــــ

                                                                                                                                 
املذهب الزيدي يف  أتباعأكثر ويتركّز  ،وال تكاد تذكر ،مواطن اخلالف بني الزيدية وبقية املذاهب اإلسالمية ختص الفروعو
 .اليمن
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  تعاصــــي الناصــــح الــــرب  

   
ــزور  ــاص وتـــــ   وتعتـــــ

    
ــر   ــن غـــ ــاد ملـــ   وتنقـــ

   
ــن من ــان ومـــ ــن مـــ   ومـــ

    
ــنفس  ــوى الــ ــعى يف هــ   وتســ

   
  وحتتــــال علـــــى الفلـــــس 

    
ــرمس   ــة الــ ــى ظلمــ   وتنســ

   
ــا مث وال ــذكر مـــــ    تـــــ

    
  ولـــــو الحظـــــك احلـــــظ

   
  ملـــا طـــاح بـــك اللحـــظ   

    
ــوعظ  ــت إذا الــــ   وال كنــــ

   
  جـــــال األحـــــزان تغـــــتم

    
ــدمع  ــدم ال الــ ــتذري الــ   ســ

   
ــع ــت ال مجـــــ   إذا عاينـــــ

    
ــع   ــة اجلمــ ــي يف عرصــ   يقــ

   
ــم ــال وال عـــــ   وال خـــــ

    
ــنحط  ــك تـــ ــأين بـــ   كـــ

   
ــنغط ــد وتـــــ   اىل اللحـــــ

    
  وقــــد أســــلمك الــــرهط  

   
  اىل أضـــــيق مـــــن ســـــم

    
  جلســـــم ممـــــدودهنـــــاك ا

   
ــدود  ــتأكله الـــــ   ليســـــ

    
  اىل أن ينخـــــــر العـــــــود

   
ــي العظــــم قــــد رم     وميســ

    
ــد  ــال بــ ــد فــ ــن بعــ   ومــ

   
  مــــن العــــرض إذا اعتــــد  

    
ــد ــره مـــ ــراط جســـ   صـــ

   
ــن أم  ــار ملـــ ــى النـــ   علـــ
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  فكـــم مـــن مرشـــد ضـــل   

   
ــزة ذل ــن ذي عـــــ   ومـــــ

    
  وكـــــم مـــــن عـــــامل زل

   
ــم    ــد طـ ــب قـ ــال اخلطـ   وقـ

    
ــر  ــا الغمـــ ــادر أيهـــ   فبـــ

   
ــه املــــ   ــو بــ ــا حيلــ   رملــ

    
  فقـــد كـــاد يهـــي العمـــر   

   
  ومـــــا أقلعـــــت عـــــن ذم

    
ــدهر  ــركن اىل الــــ   وال تــــ

   
ــر   وإن الن وإن ســـــــــــ

    
ــر ــن اغتـــ ــى كمـــ   فتلفـــ

   
  بـــــأفعى تنفـــــث الســـــم

    
  وخفــــض مــــن تراقيــــك  

   
  فـــــإن املـــــوت القيـــــك

    
ــك  ــار يف تراقيـــــ   وســـــ

   
ــم ــل إن هـــ ــا ينكـــ   ومـــ

    
  وجانـــــب صـــــعر اخلـــــد

   
ــد  ــاعدك اجلـــــ   إذا ســـــ

    
ــد ــظ إن نـــــ   وزم اللفـــــ

   
ــ ــا أســـ ــن زمفمـــ   عد مـــ

    
ــث   ــي البـ ــن أخـ ــس عـ   ونفـ

   
ــث  ــدقه إذا نـــــ   وصـــــ

    
ــرث ــل الـــــ   ورم العمـــــ

   
ــن رم  ــح مـــ ــد أفلـــ   فقـــ

    
ــص  ــه احنــ ــن ريشــ   ورش مــ

   
ــا خــــص  ــم ومــ ــا عــ   مبــ

    
ــنقص   ــى الــ ــأس علــ   وال تــ

   
ــى اللــــم   ــرص علــ   وال حتــ

    
  وعـــــاد اخللـــــق الـــــرذل

   
  وعـــــود كفـــــك البـــــذل
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ــذل ــتمع العـــــ   وال تســـــ

   
  ونزههـــــا عـــــن الضـــــم

    
  وزود نفســـــــك اخلـــــــري

   
ــري   ــب الضــ ــا يعقــ   ودع مــ

    
  وهيــــئ مركــــب الســــري  

   
  وخـــف مــــن جلـــة الــــيم  

   
وقد أسال من دموعي .. حبشرجة الدموع  هجاامتزكان ينشد هذه األبيات بلحن عذب، زاد يف عذوبته 

  .بإنشاده وخشوعه ما غسل بعض القسوة من قليب
  .. بعد أن انتهى من إنشاده خرج من املقربة، فسرت خلفه من غري أن يشعر يب

حىت أقبل مسرعا  )األمري(كان أول ما صادفنا بعد املقربة رجل يعرض سلعة يف مدخل السوق، ما إن رأى 
  .جد يل مبوعظة تلني ما قسا من قليب.. يا طبيب القلوب : إليه، وقال

فيما فاجعل نفسك  ،يا ابن آدم إمنا تغدو يف كسب األرباح: (نظرة ممتلئة بالرمحة، وقال )األمري(نظر إليه 
  ١)فإنك مل تكسب مثلها ،تكسبه

وكأنه يف ذلك املوقف البسيط قد شحن قلبه مبا يعيد له .. عاد الرجل إىل حمله، وقد امتأل عزمية وإرادة 
  .احلياة

من امتطى الصرب قوي على  :()األمري(فلقيه رجل آخر، وطلب منه ما طلب األول، فقال .. سرت خلفه 
ومن أحب اخلري وفق له،  ، عن الناس، ومن أمهته نفسه مل يول مرمتها غريهالعبادة، ومن أمجع اليأس استغىن

  )ومن كره الشر جنبه، ومن رضي الدنيا من اآلخرة حظا فقد أخطأ حظ نفسه
: ، وقال)األمري(لقيه بعد ذلك رجل يظهر من مظهره أنه صاحب وظيفة دينية يف تلك البلدة، فأسرع إليه 

  .ح يل أن أخاطبك مبا أخاطب به نفسيفامس.. أنت مثل نفسي .. أخي 
  .فلطاملا أحييت قلوبنا امليتة، وأسلت عيوننا اجلافة.. قل ما بدا لك : قال الرجل

بتقوى اهللا الذي هو جنيك يف سريرتك ورقيبك يف عالنيتك، فاجعله ـ أخي ـ أوصيك :(  )األمري(قال 
أنك بعينه ليس خترج من سلطانه إىل  من بالك على حالك، وخفه بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم

ومن العامل  ،فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك، واعلم أن الذنب من العاقل أعظم من األمحق ،سلطان غريه
  )وقد أصبحنا أدالء بزعمنا والدليل ال ينام يف البحر ،أعظم من اجلاهل

مىت تصفون الطريق للداجلني حىت :( يقصدنا حني قال  لقد كان املسيح : مث سكت قليال، وقال
أي أخي كم من  )تصفون البعوض من شرابكم وتسترطون اجلمال بأمجاهلا؟ وأنتم مقيمون يف حملة املتحريين

وكم تال لكتاب . مذكر باهللا ناس هللا، وكم من خموف باهللا جريء على اهللا وكم من داع إىل اهللا فار من اهللا
  . اهللا منسلخ من آيات اهللا

                                                
 )صفة الصفوة(هذه املوعظة واملواعظ اليت أضعها بني قوسني هي البن السماك، كما يف ) ١(
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سرت خلفه، فرأيته قصد مجعا يبدو أن اخلالف دب بني .. انصرف تاركا الرجل لدموعه  قال ذلك، مث
 ،كرجل ذاق املوت وعاش ما بعده واأن تكون مإن استطعت:( بعضهم، فما إن رأوه حىت فتحوا له الطريق، فقال 

يقدم من ماله شيئا  فإن املغبون من مل وا،وأعطي حاجته فهو متأهب مبادر، فافعل ،فأسعف بطلبه ،فسأل الرجعة
  )ومن نفسه لنفسه

  .قال ذلك، مث انصرف عنهم، وقد عاجل ما حل م من غري خطبة وال قضاء
أسرع، وكأنه يفر  )األمري(فلما رآه .. سرت خلفه، فلقيه رجل يف موكب كمواكب امللوك واألمراء 

  ..  إن األمري يطلبك: بنفسه، فأسرع خلفه بعض من كان يف ذلك املوكب، وقال له
  وما يريد من فقري مثلي؟: )األمري(قال 
  .يريد أن تلني من قلبه ما قسا، وتسيل من دموعه ما جف: قال

يا أمري املؤمنني إن لك بني يدي اهللا تعاىل :( معه، وحدثه، ومل أمسع من حديثه إال قوله له  )األمري(ذهب 
  )؟نة أم إىل النارمقاما وإن لك من مقامك منصرفا، فانظر إىل أين منصرفك، إىل اجل

  زدين: قال له
مل بن عبد اهللا وحممد بن كعب القرظي ورجاء بن اإن عمر بن عبد العزيز ملا وىل اخلالفة دعا س: ١فقال

  .وعددا أنت وأصحابك نعمة ،فعد اخلالفة بالء)  فأشريوا علي ،إين قد ابتليت ذا البالء (:حيوة فقال هلم
وليكن إفطارك من  ،فصم عن الدنيا ،أردت النجاة غدا من عذاب اهللا إن(:فقال له سامل بن عبد اهللا 

  ) املوت
 ،فليكن كبري املسلمني عندك أبا ،إن أردت النجاة من عذاب اهللا (:وقال له حممد بن كعب القرظي 

  )  كرم أخاك، وحتنن على ولدكأوأصغرهم عندك ولدا، فوقر أباك، و ،وأوسطهم عندك أخا
فأحب للمسلمني ما حتب  ،ردت النجاة غدا من عذاب اهللا عز وجلأإن (:ةوقال له رجاء ين حيو

  ) مث مت إذا شئت،واكره هلم ما تكره لنفسك ، لنفسك
من يشري ـ رمحك اهللا ـ أين أخاف عليك أشد اخلوف يوم تزل فيه األقدام، فهل معك  (:وإين أقول لك

  )؟ عليك مبثل هذا
يا  (:فقال ) رفق بأمري املؤمننيا (:)األمري(قاء األمري خماطبا قال بعض رفحىت  ،بكاء شديدااألمري بكى 

  )تقتله أنت وأصحابك وارفق به أنا .. فالن 
  .زدين رمحك اهللا.. ال تسمع إليه : األمريفقال 
يا أخي  (:فكتب إليه عمر ،يا أمري املؤمنني بلغين أن عامال لعمر بن عبد العزيز شكا إليه: )األمري( قال

فيكون آخر العهد  ،هر أهل النار يف النار مع خلود األبد، وإياك أن ينصرف بك من عند اهللاأذكرك طول س
) ؟ما أقدمك  (:فلما قرأ الكتاب طوى البالد حىت قدم على عمر بن عبد العزيز، فقال له ، )وانقطاع الرجاء

   ) خلعت قليب بكتابك، ال أعود إىل والية أبدا حىت ألقى اهللا عز وجل (:قال 
                                                

 .هذه املوعظة يف األصل مروية عن الفضيل بن عياض مع هارون الرشيد) ١(
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  .زدين رمحك اهللا: بكاء شديدا مث قال له األمري ى بك
يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك اهللا عز وجل عن هذا اخللق يوم القيامة، فإن استطعت : )األمري(قال 

 أن تقي هذا الوجه من النار، فافعل، وإياك أن تصبح ومتسي ويف قلبك غش ألحد من رعيتك، فإن النيب 
   ١)مل يرح رائحة اجلنة من اصبح هلم غاشا (: قال

  .عليك دين: ، وقال لهاألمريفبكى 
مل لريب حياسبين عليه، فالويل يل إن سألين، والويل يل إن ناقشين، والويل يل إن  دين ،نعم: )األمري( قال
  .أهلم حجيت
  .عين دين العبادأإمنا  :األمري قال

﴿ وما خلَقْت الْجِن :تعاىل يع أمره، فقال أمر ريب أن أوحده وأط ،إن ريب مل يأمرين ذا: )األمري(قال 
 ق ذُو الْقُوة الْمتنيوالْأنس إِلَّا ليعبدون ما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعمون إِنَّ اللَّه هو الرزا

   )٥٨ـ  ٥٦:الذريات(
  .كتنفقها على عيالك، وتقو ا على عبادهذه ألف دينار، خذها، فأ: األمريقال 
  .سلمك اهللا ووفقك؟ سبحان اهللا، أنا أدلك على طريق النجاة، وأنت تكافئين مبثل هذا: )األمري( قال
  .. هذا، مث انصرف تاركا األمري لدموعه  )األمري(قال 

  .ا إال وعظه ودعاهمن غري أن يشعر يب، وقد رأيته ال يترك أحد )األمري(ظللت طيلة النهار أسري خلف 
  .لكأين بك أحد الذين أحبث عنهم: بعد أن رأيت كل ذلك اقتربت منه، وقلت

، فقد ٢إن كنت تبحث عن الذي يسيل ما جف من الدموع، ويلني ما قسا من القلوب:  نظر إيل، وقال
  .ظفرت حباجتك، وأنا ذلك الرجل

  .ففمك هو الفم الثاين: قلت
  .الواعظ، ففمي هو فم ذلك الفم إن كان الفم الثاين هو فم: قال
  ؟فهل تأذن يل يف صحبتك ألتعلم على يديك من فنون اهلداية ما جيعلين وارثا من ورثة النيب : قلت
  .فما كان يل أن أرد من قصدين.. ذلك لك ال يل : قال
  كيف يكون ذلك يل، وأنا الذي أضع نفسي بني يديك لتعلمين مما علمك اهللا؟: قلت
حبلة أهل العلم، وتأدبت بآداب أهل الورع، كنت صاحلا لتلقي هذه العلوم، وإال فإن يف  إن حتليت: قال

  .هذه العلوم فتنة، فال تكفر
  هل الدعوة إىل اهللا فتنة؟.. أي فتنة؟ .. فتنة : قلت

                                                
 .رواه ابن سعد وابن عساكر) ١(
موعظةً بليغةً وجلت منها  وعطنا رسول اهللا : ذي يقول فيهـ رضي اهللا عنه ـ الالعرباض بن سارية أشري إىل حديث ) ٢(

أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع والطاعة وإن : قال. يا رسول اهللا كأا موعظة مودعٍ فأوصنا: القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا
ء الراشدين املهديني، عضوا عليها فعليكم بسنيت وسنة اخللفا. تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً

 )حديث حسن صحيح: رواه أبو داود، والترمذي وقال(بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللةٌ 
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س ولكن الفتنة قد تعرض للداعية إىل اهللا مبا يراه من إقبال النا.. ليست الدعوة إىل اهللا هي الفتنة : قال
  .عليه، فيتخذهم إهلا من دون اهللا

  فما املخرج من ذلك؟: قلت
  .أن ال تدعو إال نفسك، وأن ال تعظ إال نفسك: قال
  إمنا قصدتك ليجعل اهللا مين نورا من أنوار اهلداية، فكيف أكتفي بنفسي؟: قلت
  .إذا وعظت غريك، فكن يف موعظتك لغريك واعظا لنفسك، فال خري فيمن يعظ وال يوعظ: قال
  أكل ما مسعته منك كان مواعظ لنفسك؟: قلت
يدعونا إىل  قال رسول اهللا لقد ..  ؟الدموعولوال ذلك ما خشعت القلوب، وال سالت .. أجل : قال

  ١)مين عظ نفسك حبكميت ، فان انتفعت فعظ الناس ، وإال فاستحي : أوحى اهللا إىل عيسى ابن مرمي : ( ذلك
  

***  
ولكنها كانت ـ بالنسبة لثمراا وعلومها ـ .. ال أربعة أيام فقط مل أصحب هذا الرجل الفاضل إ

 ،رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده:( لقد كانت ـ كما قال ابن عطاء اهللا يف حكمه ـ .. كأربعة أعوام 
  )ورب عمر قليلة آماده كثرية أمداده

                                                
 .الديلمي عن أيب موسىرواه ) ١(
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  ـ القصة ١
ك الس مكتظا باحلضور، وكلهم شوق سرت معه إىل جملس من االس، وكان ذليف مساء اليوم األول 

  .وهلفة لسماعه
  .. وال تسألوين إال ما ينفعكم .. سلوين : منصة متواضعة، وقال )األمري(صعد 
  :اختبار

وهم يف سائر .. أنا رجل من أثرياء هذه املدينة .. أصدقك القول : قالو، تبدو عليه آثار النعمة قام رجل
هذه  يف ولكين .. وأنا ألقى االحترام حيث حللت ) .. رجل أعمال(سمونين املناطق ـ ماعدا هذه املدينة ـ ي

  .املدينة ال أجد من االحترام ما أجد يف تلك املناطق
  ما حاجتك؟: ، وقال)األمري(نظر إليه 

فأريد .. بإنزال الناس منازهلم؟  أمل يأمر رسول اهللا .. أريد منك أن تعظ هؤالء يف هذا : قال الرجل
  .ظهم يف هذامنك أن تع
  أهذه هي حاجتك؟: )األمري(قال 

فلذا طلبت منك ما .. وقد علمت مدى تأثريك .. هذه أول مرة أحضر جملسك هذا .. أجل : قال الرجل
  .ولك عندي من اجلزاء بعدها ما تريد.. طلبت 

ها لنا لنتسلى، مل يرو واعلم أن النيب .. ألمته  فامسع مين هذه القصة اليت رواها النيب : )األمري(قال 
  .وإمنا رواها لنتأدب ونتعظ

.. أنا أسافر من أجل القصص املسافات الطويلة .. فما أحلى القصص .. هات نسمع : قال الرجل
  .وأصرف األموال الكثرية

أبرص، وأقرع، وأعمى، أراد اهللا أن يبتليهم : ن ثالثةً من بين إسرائيلأ لقد ذكر النيب : )األمري(قال 
لونٌ حسن، وجلد حسن، ويذهب عين : أي شيٍء أحب إليك ؟ قال: ملكاً، فأتى األبرص فقالفبعث إليهم 

 ،اإلبل: فأي املال أحب إليك ؟ قال: قال. الذي قد قذرين الناس؛ فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لوناً حسناً
  .بارك اهللا لك فيها: فأعطي ناقةً عشراء، فقال
: شعر حسن، ويذهب عين هذا الذي قذرين الناس: يك ؟ قالأي شيٍء أحب إل: فأتى األقرع فقال

: البقر، فأعطي بقرةً حامالً، وقال: فأي املال أحب إليك ؟ قال: قال. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعراً حسناً
  .بارك اهللا لك فيها

اهللا إليه  أن يرد اهللا إيل بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد: أي شيٍء أحب إليك ؟ قال: فأتى األعمى فقال
  .الغنم، فأعطي شاةً والداً: فأي املال أحب إليك ؟ قال: قال. بصره

  .فأنتج هذان وولد هذا، فكان هلذا واد من اإلبل، وهلذا واد من البقر، وهلذا واد من الغنم
رجلٌ مسكني قد انقطعت يب احلبال يف سفري، فال بالغ يل : مث إنه أتى األبرص يف صورته وهيئته، فقال

اليوم إال باهللا مث بك، أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن، واجللد احلسن، واملال، بعرياً أتبلغ به يف سفري، 
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إمنا ورثت : ؟ فقال!كأين أعرفك، أمل تكن أبرص يقذرك الناس فقرياً، فأعطاك اهللا : فقال. احلقوق كثريةٌ: فقال
  .اهللا إىل ما كنتإن كنت كاذباً فصريك : هذا املال كابراً عن كابر، فقال

إن كنت : وأتى األقرع يف صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال هلذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال
  .كاذباً فصريك اهللا إىل ما كنت

رجلٌ مسكني وابن سبيلٍ انقطعت يب احلبال يف سفري، فال بالغ : وأتى األعمى يف صورته وهيئته، فقال
قد كنت أعمى فرد اهللا : أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ ا يف سفري؟ فقال يل اليوم إال باهللا مث بك،

أمسك : فقال. إيل بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فواهللا ال أجهدك اليوم بشيٍء أخذته هللا عز وجل
  .١مالك فإمنا ابتليتم، فقد رضي اهللا عنك، وسخط على صاحبيك

.. لقد كنت فقريا، فأغناين اهللا .. يتحدث عين  لكأن النيب واهللا .. حسبك .. حسبك : صاح الرجل
وإين أشهدك وأشهد هذا اجلمع املبارك .. وأنا أعوذ باهللا من أن أسقط يف االختبار .. وكنت مبتلى فعافاين اهللا 

  .يريد أن بايب مفتوح ملن يريد، وأناشد كل من رددته أو صددت دونه بايب أن يأيت إيل ليأخذ ما يريد، ويدع ما
  :أمانة

وأنا ـ أحيانا ـ يأتيين .. والتاجر ـ كما تعلم ـ يتعامل مع أموال الناس .. أنا تاجر : قام آخر، وقال
  .مث يغيب عين، فال أراه.. الرجل بسلعة من سلعه ألبيعها له 

  فما تفعل يف املال الذي تستفيده منها؟: )األمري(قال 
لقد ذكرت لك أن الرجل يضع سلعته عندي، مث ال أراه .. ليس يل إال ذلك .. أنتفع به : قال الرجل

  .بعدها
  تسر يئه إن جاء؟هل .. اصدقين : )األمري(قال 

أنا ال أسر يئه، بل أحيانا أدعو اهللا أن .. لوال أين يف هذا الس، وأمامك، ما صدقتك : قال الرجل
   .إنسان يف حملي يتخذ نفس املوقفوأحسب أن كل .. يضل عن حملي، فال يراه وال يدله أحد عليه 

لقد .. وحاول أن تطبقها على نفسك ..  فامسع هذه القصة اليت قصها علينا رسول اهللا : )األمري(قال 
ائتين بالشهداء : فقال ،ألف دينار ن رجال من بين إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه أرسول اهللا ذكر 

فدفعها إليه ، صدقت :كفى باهللا كفيال، قال : فقال، فائتين بالكفيل: ال ق، كفى باهللا شهيدا: فقال، أشهدهم
جل الذي أجله، فلم يقدم عليه لأل لتمس مركبا يركبها مث ا، فخرج يف البحر فقضى حاجته، إىل أجل مسمى

ا مث أتى ، منه إىل صاحبه مث زجج موضعها فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة  ،جيد مركبا
، كفى باهللا كفيال: فسألين كفيال فقلت ،فالن ألف دينار إنك تعلم أين تسلفت من  اللهم: إىل البحر فقال

وإين قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه ، فرضى بك، باهللا شهيدا كفى : وسألين شهيدا فقلت ، فرضى بك
مث انصرف وهو يف ذلك يلتمس مركبا  ،فرمى ا يف البحر حىت وجلت فيه، أستودعكها وإين ، الذي له فلم أجد

، املال فإذا باخلشبة اليت فيها ، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء مباله، إىل بلده خيرج 
                                                

 . رواه البخاري ومسلم) ١(
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واهللا : مث قدم الذي كان أسلفه فأتى بألف دينار وقال، فلما نظرها وجد املال والصحيفة، هله حطبافأخذها أل
هل كنت بعثت إيل : قال! آلتيك مبالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه مركب ما زلت جاهدا يف طلب 

فان اهللا قد أدى عنك الذي بعثت يف اخلشبة : قال ، أخربتك أين مل أجد مركبا قبل الذي جئت فيه : شيئا؟ قال
  ١)، فانصرف بألف دينار راشدا 

هل ترى من احلكمة أن أرمي املال يف  ولكن.. وعلمت أمانة هذا الرجل .. فهمت القصة : قال الرجل
  )اذهب إىل فالن:( الشارع، مث أقول له

  .إن القصة ال تؤخذ حبروفها، بل مبعانيها.. مل يقصد هذا  رسول اهللا : )األمري(قال 
  .كيف أستفيد منها يف وضعي: أو.. فكيف أطبقها علي : قال الرجل

فإذا وفقك اهللا وبعت سلعته، .. به من معلومات  إذا جاءك الرجل، فسجل كل ما يرتبط: )األمري(قال 
  .فاكتف حبقك منها، وأرسل إليه ليأخذ حقه

  .فهل أتكلف كل هذا التكلف ألجلها.. أحيانا تكون السلع بسيطة : قال الرجل
تأْمنه  ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل .. ليس يف األمانة صغري وال كبري : )األمري(قال 

ائماً ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ ال يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت علَيه قَ
هو بالْكَذ لَى اللَّهقُولُونَ عيبِيلٌ وس نييي الْأُمونَفلَمعي ؟)٧٥:آل عمران) (م  
  ـ أن تكون أدىن من ذاك اإلسرائيلي؟ أترضى ـ وأنت املنتسب إىل أمة حممد 

وأعاهدك وأعاهد هذا اجلمع املبارك أين سأحبث عن كل .. وبورك فيك .. ال أرضى .. ال : قال الرجل
  .٢لك اإلسرائيليفما كان هلميت أن تكون أقصر من مهة ذ.. صاحب أمانة ألرد له أمانته 

  :الفرج
وامسحوا يل أيها اجلمع املبارك أن أبث إليكم شكواي .. امسح يل يا طبيب القلوب : قام رجل آخر، وقال

لكن كل ذلك وىل وجهه .. أنا رجل كنت يف رغد من الدنيا، ويف وافر من الصحة، ويف رفيع من املناصب .. 
أنا اآلن أشعر كأين داخل كهف مظلم ال يتسرب إيل . .ولست أدري ما املخرج .. ولست أدري مل .. عين 

  .من خالله أي شعاع من أشعة األمل
حاول أن ترتقي ..  سأقص عليك قصة رواها لنا املصطفى : )األمري(قال ذلك، مث جلس، فقال 

فدخلوه،  انطلق ثالثة نفرٍ ممن كان قبلكم حىت آواهم املبيت إىل غارٍ(: قال .. لتفهمها، وتطبقها على حالك 
إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا : فسدت عليهم الغار؛ فقالوا ،فاحندرت صخرةٌ من اجلبل

  . بصاحل أعمالكم
فنأى يب طلب . اللهم كان يل أبوان شيخان كبريان، وكنت ال أغبق قبلهما أهالً وال ماالً: قال رجلٌ منهم

                                                
 . رواه البخاري) ١(
وإمنا أردنا من .. كل املسلمني يف مجيع األزمنة واألمكنة أمة واحدة  مل نقصد ذا احتقار اإلسرائيلي، فاملسلم يعتقد أن) ٢(

 .هذا أن اهلمة تستثار بذكر أعمال الصاحلني
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لبت هلما غبوقهما فوجدما نائمني، فكرهت أن أوقضهما وأن أغبق الشجر يوماً فلم أرح عليهما حىت ناما فح
أنتظر استيقاظهما حىت برق الفجر والصبية يتضاغون عند  ـوالقدح علي يدي  ـقبلهما أهالً أو ماالً، فلبثت 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه من هذه . . فاستيقظا فشربا غبوقهما ـقدمي 
  . خرة، فانفرجت شيئاً ال يستطيعون اخلروج منهالص

اللهم إنه كانت يل ابنة عمٍ كانت أحب الناس إيل، فأردا على نفسها فامتنعت مين حىت : قال اآلخر
فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينارٍ على أن ختلي بيين وبني نفسها ففعلت، حىت إذا  ،أملت ا سنةٌ من السنني

وهي أحب الناس إيل وتركت الذهب  ،اتق اهللا وال تفض اخلامت إال حبقه، فانصرفت عنها: قدرت عليها، قالت
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه، فانفرجت الصخرة غري أم ..  الذي أعطيتها

  .ال يستطيعون اخلروج منها
واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت  اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غري رجلٍ: وقال الثالث

كل ما ترى من : يا عبد اهللا أد إيل أجري، فقلت: أجره حىت كثرت منه األموال، فجاءين بعد حني فقال
ال أستهزيء بك، فأخذه : فقلت! يا عبد اهللا ال تستهزيء يب ؟: فقال. من اإلبل والبقر والغنم والرقيق: أجرك

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه، فانفرجت كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً، 
  .١الصخرة فخرجوا ميشون

.. يتحدث معي، ويبشرين  لكأن رسول اهللا .. لقد دللتين على املخرج .. بورك فيك : قال الرجل
  .  فجزاك اهللا عين كل خري

  :بالء
حنن طلبة باجلامعة .. عة شباب من هذه املدينة أمثل جمموـ يف احلقيقة ـ أنا : قام شاب من اجلمع، وقال

.. ولكنا ـ يف الظاهر ـ نستحيي من إظهار انتسابنا لإلسالم .. حنن ملتزمون باطنا .. األمريكية بلبنان 
حىت أنا ـ إذا كنا يف اجلامعة ـ ال نلقي السالم الذي علمنا إياه .. فلذلك حناول إخفاءه قدر ما استطعنا 

  .. ل نلقي التحية اليت تعارف عليها طلبة هذه اجلامعة ب..  رسول اهللا 
  أختشون من إدارة اجلامعة أن تطردكم منها إن أظهرمت التزامكم باإلسالم؟: )األمري(قال 

  .. اإلدارة تسمح باحلرية الدينية .. ال : قال الشاب
  سخرية زمالئكم؟فال مينعكم من االلتزام الظاهر بآداب الدين إال ما ترونه من : )األمري(قال 

، وبعضهم مسانا )رجعيني(بل مسونا .. فضحكوا علينا .. لقد جربنا أن نفعل ذلك .. أجل : قال الشاب
  )إرهابيني(

ألصحابه يف وقت كانوا جيدون أكثر مما  فامسع مين هذه القصة اليت قصها رسول اهللا : )األمري(قال 
إين قد : لكم، وكان له ساحر، فلما كرب قال للملككان ملك فيمن كان قب:  رسول اهللا قال .. جتدون 

كربت فابعث إيل غالماً أعلمه السحر؛ فبعث إليه غالماً يعلمه، وكان يف طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه 
                                                

 . رواه البخاري ومسلم) ١(
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ومسع كالمه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إىل 
  .حبسين الساحر: حبسين أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: ا خشيت الساحر فقلإذ: الراهب فقال

اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب : فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال
 اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حىت ميضي: أفضل ؟ فأخذ حجراً فقال

أي بين أنت اليوم أفضل مين، قد : فقال له الراهب. الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخربه
بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فال تدل علي؛ وكان الغالم يربيء األكمه واألبرص، ويداوي 

  .الناس من سائر األدواء
إين : ما ههنا لك أمجع إن أنت شفيتين، فقال: دايا كثرية فقالفسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه 

ال أشفي أحداً، إمنا يشفي اهللا تعاىل، فإن آمنت باهللا تعاىل دعوت اهللا فشفاك، فآمن باهللا تعاىل فشفاه اهللا تعاىل، 
رب غريي  ولك: قال. ريب: من رد عليك بصرك ؟ قال: فأتى امللك فجلس إليه كما كان جيلس فقال له امللك

أي بين قد : ريب وربك اهللا، فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل على الغالم، فجيء بالغالم فقال له امللك: قال! ؟
إين ال أشفي أحداً، إمنا يشفي اهللا تعاىل، فأخذه : بلغ من سحرك ما تربيء األكمه واألبرص وتفعل وتفعل فقال

ارجع عن دينك، فأىب، فدعا باملنشار فوضع : فقيل له فلم يزل يعذبه حىت دل على الراهب؛ فجيء بالراهب
ارجع عن دينك فأىب، فوضع : املنشار يف مفرق رأسه، فشقه حىت وقع شقاه، مث جيء جبليس امللك فقيل له

ارجع عن دينك فأىب، فدفعه إىل نفرٍ : املنشار يف مفرق رأسه، فشقه به حىت وقع شقاه، مث جيء بالغالم فقيل له
اللهم اكفنيهم مبا شئت، فرجف م : اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا فاصعدوا به اجلبل فقال: المن أصحابه فق

كفانيهم اهللا تعاىل، فدفعه إىل : ما فعل بأصحابك ؟ فقال: اجلبل فسقطوا، وجاء ميشي إىل امللك، فقال له امللك
فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه، فذهبوا  وتوسطوا به البحر، ١اذهبوا به فامحلوه يف قرقورٍ: نفرٍ من أصحابه فقال

اللهم اكفنيهم مبا : فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به اجلبل فقال فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإال: به فقال
كفانيهم : ما فعل بأصحابك ؟ فقال: فقال له امللك. شئت، فانكفأت م السفينة فغرقوا، وجاء ميشي إىل امللك

جتمع الناس يف صعيد : ما هو ؟ قال: قال. إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به: قال للملكف. اهللا تعاىل
بسم اهللا رب الغالم : واحد، وتصلبين على جذعٍ، مث خذ سهماً من كنانيت، مث ضع السهم يف كبد القوس مث قل

جذعٍ، مث أخذ سهماً من فجمع الناس يف صعيد واحد، وصلبه على . مث ارمين، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين
بسم اهللا رب الغالم، مث رماه فوقع السهم يف صدغه، فوضع يده : كنانته، مث وضع السهم يف كبد القوس، مث قال

أرأيت ما كنت حتذر قد واهللا نزل بك : آمنا برب الغالم، فأيت امللك فقيل له: فقال الناس. يف صدغه فمات
من مل يرجع عن دينه : واه السكك فخدت وأضرم فيها النريان وقالفأمر باألخدود بأف. قد آمن الناس. حذرك

اقتحم، ففعلوا حىت جاءت امرأةٌ ومعها صيب هلا، فتقاعست أن تقع فيها، فقال هلا : فأقحموه فيها أو قيل له
  .٢يا أماه اصربي فإنك على احلق: الغالم

                                                
 .نوع من السفن: القرقور بضم القافني) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
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  .. ما أعظم التضحية اليت قدمها هؤالء : بكى الشاب، وقال
وهو  شكونا إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ خباب بن األرت حدث لقد : )األمري(قال 

 ،قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل(: أال تدعو لنا؟ فقال ،أال تستنصر لنا: متوسد بردةً له يف ظل الكعبة، فقلنا
وميشط بأمشاط احلديد  فيجعل نصفني، ،فيحفر له يف األرض فيجعل فيها، مث يؤتى باملنشار فيوضع على رأسه

ما دون حلمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل 
  ١)حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

  .لو ذكرت هذا لزمالئي المتألوا حياء من أنفسهم: بكى الشاب، وقال
ملا كانت الليلة اليت أسرى يب : ( قال ـ رضي اهللا عنه ـ عن النيب  عباس ابن حدث لقد : )األمري(قال 

هذه رائحة ماشطة بنت فرعون : رائحة الطيبة يا جربيل؟ قال لما هذه ا : فيها وجدت رائحة طيبة فقلت 
، بسم اهللا :فقالت  ،بينما هي متشط بنت فرعون إذ سقط املشط من يدها: قال  ما شأا؟  :قلت ،وأوالدها

: وإن لك ربا غري أيب؟ قالت : ال ولكن ريب وربك ورب أبيك اهللا، قالت : أيب؟ فقالت :   فقالت بنت فرعون
نعم، :   ألك رب غريي؟ قالت ! يا فالنة : نعم، فأعلمته، فدعا ا فقال : فأعلمه بذلك؟ قالت : ، قالت  نعم 

إن يل : فيها واحدا بعد واحد، فقالت  أخذ أوالدها يلقون فأمحيت مث  ،ريب وربك اهللا، فأمر ببقرة من حناس
: قال ! عظامي وعظام ولدي يف ثوب واحد فتدفننا مجيعا أحب أن جتمع : وما هي ؟ قالت : قال ! إليك حاجة

بن هلا رضيع فكأمنا تقاعست اأوالدها يلقون يف البقرة حىت انتهى إىل  ذلك لك ملا لك علينا من احلق، فلم يزل 
ن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، مث ألقيت مع ولدها، وتكلم إف ،اقتحمي!   يا أمه: أجله فقال هلا من 

   ٢)هذا وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مرمي: صغار  أربعة وهم 
   :مقاييس

أرفع ف.. وأحيانا يأتيين من يزعجين عنها .. أنا رجل حبب اهللا إيل الصالة : قام رجل من اجلمع، وقال
  فهل ترى يف هذا ما يتناىف مع آداب الشريعة؟.. صويت غضبا عليه 

أنا رجل أحب .. أصارحك : فقام آخر، وقال.. ، حىت بدا للجمع أنه ال يريد إجابته )األمري(سكت 
حىت أن التواضع صار بالنسبة يل .. وأمتلئ باالحتقار لكل متواضع .. وأعظم كل صاحب مظهر .. املظاهر 
  .ذلةمرادفا لل

وحاولوا أن ترتقوا .. امسعوها مين .. قصة  لقد روى لنا النيب : إىل الرجلني، وقال )األمري(التفت 
: مل يتكلم يف املهد إال ثالثةٌ: قال.. فال خري فيمن مل يسمع من رسول اهللا ..  لتسمعوها من رسول اهللا 

صومعةً فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي  عيسى ابن مرمي، وصاحب جريجٍ، وكان جريج رجالً عابداً، فاختذ
فلما كان من الغد أتته وهو . فأقبل على صالته فانصرفت. يا رب أمي وصاليت: يا جريج، فقال: فقالت

فأقبل على صالته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي . أي رب أمي وصاليت: يا جريج، فقال: يصلي، فقالت
                                                

 .رواه البخاري) ١(
 .رواه أمحد والنسائي واحلاكم والبيهقي) ٢(
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اللهم ال متته حىت ينظر إىل وجوه : صاليت، فأقبل على صالته، فقالتأي رب أمي و: يا جريج، فقال: فقالت
إن شئتم ألفتننه، : فتذاكر بنو إسرائيل جرجياً وعبادته، وكانت امرأةٌ بغي يتمثل حبسنها، فقالت. املومسات

ملت، فح. فتعرضت له، فلم يلتفت إليها، فأتت راعياً كان يأوي إىل صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها
ما شأنكم ؟ : هو من جريجٍ، فأتوه فاسترتلوه وهدموا صومعته، وجعلوا يضربونه، فقال: فلما ولدت قالت

دعوين حىت أصلي، فصلى، فلما : أين الصيب ؟ فجاؤوا به فقال: قال. زنيت ذه البغي فولدت منك: قالوا
الراعي، فأقبلوا على جريجٍ يقبلونه فالنٌ : يا غالم من أبوك ؟ قال: انصرف أتى الصيب فطعن يف بطنه وقال

  . ال، أعيدوها من طنيٍ كما كانت، ففعلوا: نبين لك صومعتك من ذهبٍ، قال: ويتمسحون به وقالوا
اللهم اجعل ابين : وبينا صيب يرضع من أمه، فمر رجلٌ راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه

ـ قال اللهم ال جتعلين مثله، مث أقبل على ثديه فجعل يرتضع، : ليه فقالمثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إ
ومروا : قال ـ فجعل ميصها، وهو حيكي ارتضاعه بأصبعه السبابة يف فيه فكأين أنظر إىل رسول اهللا : الراوي

م ال جتعل الله: فقالت أمه. يب اهللا ونعم الوكيلسح: زنيت سرقت، وهي تقول: جبارية وهم يضربوا، ويقولون
مر رجلٌ حسن : اللهم اجعلين مثلها، فهنالك تراجعا احلديث فقالت: ابين مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال

زنيت : اللهم ال جتعلين مثله، ومروا ذه األمة وهم يضربوا ويقولون: اللهم اجعل ابين مثله فقلت: اهليئة فقلت
: إن ذلك الرجل كان جباراً فقلت: قال! اللهم اجعلين مثلها؟: لتاللهم ال جتعل ابين مثلها فق: سرقت، فقلت

   ١)اللهم اجعلين مثلها: اللهم ال جتعلين مثله، وإن هذه يقولون هلا زنيت، ومل تزن وسرقت، ومل تسرق، فقلت
  :عدل

لو أتيحت هلم خلرجوا من الوضع .. ومن ناس بسطاء .. أحيانا تأتيين فرص عظيمة : قام رجل، وقال 
  .. ذي هم فيه إىل وضع أحسن وأكمل ال

ومل ميض يوم على .. يف األسبوع املاضي اشتريت سلعة بألف دينار .. سأضرب لك مثاال على ذلك 
ولكين ما .. فرحت لذلك فرحا كثريا .. شرائي هلا حىت ارتفع سعرها يف األسواق العاملية عشرات األضعاف 

فما تراين أفعل يف .. امتألت حسرة، وتصورت أين يف موقفه إن رأيت بائعها، وهو يعض أصابع الندم، حىت 
  مثل هذه املواقف؟

 لقد حدثنا رسول اهللا .. وافهم منها ما بدا لك ..  سأقص عليك قصة قصها علينا رسول اهللا : قال
 فوجد الرجل الذي اشترى العقار يف عقاره جرة، اشترى رجل من رجل عقارا له: عمن قبلنا من األمم، فقال

، وقال  رض ومل أبتع الذهب إمنا اشتريت منك األ، خذ ذهبك مين: فقال له الذي اشترى العقار ، ذهب يها 
ألكما ولد؟ قال  : فقال الذي حتاكما إليه ، رض وما فيها فتحاكما إىل رجلإمنا بعتك األ: رض الذي له األ

   .٢على أنفسهما منه وتصدقوا ارية وأنفقوا أنكحوا الغالم اجل: وقال اآلخر يل جارية فقال ، يل غالم: أحدمها 
  .ولكين مل أقدر على ترتيلها على حاليت.. وعيت القصة : قال الرجل

                                                
 . لبخاري ومسلمرواه ا) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ٩٨

فال ينبغي للكرمي السمح أن .. يف هذه القصة حيضنا على األمانة والرمحة والعدالة  النيب : )األمري(قال 
  .. بل حياول أن يشرك غريه .. يكون أنانيا حريصا 

  .. رى أن تشرك هؤالء يف بعض ما يرزقك اهللا به من املكاسب وأنا أ
لقد استفتيت الفقهاء، .. وال حريصا .. ال ينبغي يل أن أكون أنانيا .. نعم .. بورك فيك : قال الرجل

  .فلذلك سآخذ مبا ذكرت.. ولكن قليب مل يطمئن .. فأفتوين 
  : علوم

ولكي ـ .. فأنا أل منه، وال أكاد أشبع.. العلم أنا رجل حبب اهللا إيل : قام رجل من اجلمع، وقال
.. وأحيانا ـ وبكل صراحة ـ أشعر أين أعلم أهل األرض .. أحيانا ـ أشعر، وكأين قد التهمت مجيع العلوم 

  .وأنه ال أحد يضاهيين يف املعارف اليت كتب يل أن أتعلمها
قال ..   عها، وارتق لتسمعها منه قصة، فامس لقد قص علينا رسول اهللا : ، وقال)األمري(نظر إليه 

فعتب اهللا عليه إذ مل يرد . أنا: أي الناس أعلم؟ قال: إن موسى قام خطيبا يف بين إسرائيل فسئل: رسول اهللا 
يا رب، وكيف يل به؟ : فقال موسى. إن يل عبدا مبجمع البحرين هو أعلم منك: العلم إليه، فأوحى اهللا إليه

  . له مبكتل، فحيثما فقدت احلوت فهو مثتأخذ معك حوتا، جتع: قال
حىت إذا أتيا  ـ عليهما السالمـ مث انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون  ،فأخذ حوتا، فجعله مبكتل

الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب احلوت يف املكتل، فخرج منه، فسقط يف البحر واختذ سبيله يف البحر 
فلما استيقظ نسي صاحبه أن خيربه باحلوت، . املاء، فصار عليه مثل الطاق سربا، وأمسك اهللا عن احلوت جرية

آتنا غَداَءنا لَقَد لَقينا من سفَرِنا هذَا ﴿ : فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، حىت إذا كان من الغد قال موسى لفتاه
  . الذي أمره اهللا بهومل جيد موسى النصب حىت جاوزا املكان ، )٦٢من اآلية: الكهف)(نصباً

واتخذَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرة فَإِني نِسيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره ﴿ :قال له فتاه 
ذَلك ﴿ : ه عجبا، فقالفكان للحوت سربا وملوسى وفتا: قال، )٦٣من اآلية: الكهف)(سبِيلَه في الْبحرِ عجباً

  )٦٤من اآلية: الكهف)(ما كُنا نبغِ فَارتدا علَى آثَارِهما قَصصاً
: فرجعا يقصان أثرمها حىت انتهيا إىل الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب، فسلم عليه موسى، فقال اخلضر

، أتيتك لتعلمين مما علمت رشدا نعم،: موسى بين إسرائيل؟ قال: قال. أنا موسى: قال!. وأىن بأرضك السالم
يا موسى إين على علم من علم اهللا علمنيه، ال ، )٦٧من اآلية: الكهف)(إِنك لَن تستطيع معي صبراً﴿  :قال

ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه صابِراً وال ﴿ : فقال موسى. أعلمه تعلمه أنت، وأنت على علم من علم اهللا علمكه اهللا ال
فَإِن اتبعتنِي فَال تسأَلْنِي عن شيٍء حتى أُحدثَ لَك ﴿ : قال له اخلضر، )٦٩من اآلية: الكهف)(أَعصي لَك أَمراً

  ) ٧٠من اآلية: الكهف)(منه ذكْراً
، فعرفوا اخلضر، فحملوهم بغري افكلموهم أن حيملومه ،فانطلقا ميشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة

قد : نول، فلما ركبا يف السفينة مل يفجأ إال واخلضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى
قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن ﴿ : محلونا بغري نول، فعمدت إىل سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا
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: قال ،)الكهف(﴾ )٧٣(اخذْنِي بِما نِسيت ولَا ترهقْنِي من أَمرِي عسرا قَالَ لَا تؤ) ٧٢(تستطيع معي صبرا 
  )كانت األوىل من موسى نسيانا:(  وقال رسول اهللا 

ما علمي وعلمك : فقال له اخلضر، وجاء عصفور فرتل على حرف السفينة فنقر يف البحر نقرة، أو نقرتني
  .صفور من هذا البحريف علم اهللا إال مثل ما نقص هذا الع

مث خرجا من السفينة، فبينما مها ميشيان على الساحل إذ أبصر اخلضر غالما يلعب مع الغلمان، فقتله، 
 قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطيع)٧٤(أَقَتلْت نفْسا زكيةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا ﴿ : فقال له موسى

قَالَ إِنْ سأَلْتك عن شيٍء بعدها فَال  ﴿ ، )وهذه أشد من األوىل:(  قال، )الكهف(﴾ )٧٥(معي صبرا 
  )٧٦:الكهف) (تصاحبنِي قَد بلَغت من لَدني عذْراً

: أن ينقض قالفانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريد 
لَو شئْت لَاتخذْت علَيه ﴿ قوم أتيناهم فلم يطعمونا ومل يضيفونا، : فأقامه، فقال موسى ،فقال اخلضر بيده. مائل

فقال رسول  ،)الكهف(﴾ )٧٨(قَالَ هذَا فراق بينِي وبينِك سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم تستطع علَيه صبرا ) ٧٧(أَجرا 
  ١ )وددنا أن موسى كان صرب حىت يقص اهللا علينا من خربمها:(  اهللا 

  :رمحة
وقد عاتبين البعض يف انتمائي .. أنا عضو يف بعض مجعيات الرفق باحليوان : قام رجل من اجلمع، وقال

  فهل ترى علي من بأس يف ذلك؟.. ملثل هذه اجلمعيات 
بينما رجل ميشي بطريق : ( قال.. هذه القصة  نا رسول اهللا لقد حكى ل: ، وقال)األمري(نظر إليه 

فإذا هو بكلب يأكل الثرى من العطش ، فقال  اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فرتل فيها وشرب منها مث خرج 
أمسكه بفيه مث رقى فسقى  فرتل البئر فمال خفه ماء مث ! لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ يب : 

؟ قال يف كل ذات كبد رطبة  وإن لنا يف البهائم أجرا ! يا رسول اهللا : فشكر اهللا له فغفر له ، قالواالكلب 
   ٢)أجر

 ،كاد يقتله العطش٣غفر المرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي: ( وحكى لنا قصة أخرى، فقال
  ٤)خبمارها فرتعت له من املاء فغفر هلذا بذلك فرتعت خفها فأوثقته 

دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من (: قصة أخرى، فقالوحكى لنا 
   ٦)رض حىت ماتتاأل٥خشاش

                                                
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه والبيهقي يف األمساء رواه ) ١(

 .والصفات
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . )٢٦١/  ٢:النهاية( .الركي جىن للركية ، وهي البئر ، ومجعها ركايا: ركي ) ٣(
 .رواه البخاري ) ٤(
 )٢٣٥/ ١:املعجم الوسيط(. حشرات االرض ، والطري وحنوها ، الواحدة خشاشة: اخلشاش : خشاش ) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
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واهللا الحنني هذا عن : مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال :(وحكى لنا قصة أخرى، فقال
  ١)يؤذيهم ، فأدخل اجلنة طريق املسلمني ال 

  
***  

كيف اكتفيت يف ذلك الس بتلك القصص، .. يا إمام : لك املساء قلت لهبعد أن عدنا إىل البيت يف ذ
  .ومل تعدها إىل املواعظ اليت تعود الوعاظ إلقاءها

فامللل هو أخطر ما .. من آداب الواعظ أن يغري أسلوب موعظته حىت ال يصيب الناس السأم وامللل : قال
هو الذي حيرص على أن ال جير مستمعيه إليه  اهللا  يصيب املستمعني، ولذلك فإن الواعظ املسنت بسنة رسول

يتخولنا باملوعظة يف األيام ، كراهية السآمة  كان النيب ( :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود ف.. 
   ٢)علينا

  فلم اخترت القصص بالذات؟: قلت
ر هلم من القصص لقد كانت حال املستمعني وأسئلتهم تستدعي أن أذك.. مل يكن يل خيار يف ذلك : قال

  .مسعت، فقصصت عليهم
  أترى أن للقصص من التأثري ما ميكن أن يؤثر يف املستمعني؟: قلت
فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم ﴿ :ولوال ذلك ما أمرنا اهللا تعاىل باستعمال هذا األسلوب، فقال.. أجل : قال
إن كالم ربنا، .. ينا ربنا، وال قص علينا نبينا ولوال ذلك ما قص عل..  )١٧٦من اآلية :ألعراف) (يتفَكَّرونَ

  )٤٢:فصلت) (ال يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه وال من خلْفه تنزِيلٌ من حكيمٍ حميد ﴿وهدي نبينا 
  فما وجه هذا التأثري؟: قلت
﴿ وكُلّاً نقُص علَيك من :قال تأثري القصص يف نفس املتلقي ، فلقد أخرب القرآن الكرمي عن بعض : قال

 ﴾ كادفُؤ بِه تثَبا نلِ مساِء الربففي هذه اآلية الكرمية إخبار عن نوع من أنواع تأثري )١٢٠من اآلية: هود(أَن ،
  .القصص القرآين يف النفس ، وهو تثبيت املؤمن على دين اهللا ، وأخذه بالعزمية يف ذلك

  فما سر ذلك؟: قلت
إن القاص ـ الذي يعرف كيف يتسلل إىل قلوب مستمعيه ـ ينشئ يف نفس املستمع إىل القصة : قال

  .حب تقمص شخصية البطل، وهو ما يدعوه إىل التأسي به واالعتبار مبواقفه
مع قومه ، وعدم خوفه من أذاهم ، وتعرضه للفنت بسبب ذلك ،  فمن يعجب مثال مبوقف إبراهيم 

تقمصا  ، وهو ما يدعوه بتلقائية ألن يتقمص األدوار اليت أداها إبراهيم  براهيم ميتلئ إعجابا وحبا إل
  .لروح القصة ال حلقيقتها

مع ابنه مثال ، وكيف هم بذحبه طاعة هللا يف ذلك ينشئ يف نفس املؤمن االستسالم  فقصة إبراهيم 
                                                

 .رواه أمحد ومسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
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  .م إبراهيم املطلق هللا بغض الظر عن أن يكون ذلك بنفس الطريقة اليت حصل ا إسال
  ؟١ولكن البعض ينحرف بالقصص احنرافات خطرية: قلت
  .وال ينبغي أن نترك السنة ألجل البدعة.. يف كل جمال هناك املسنت، وهناك املبتدع : قال
  أال ميكن أن نسد ذرائع البدع؟: قلت
نا أغراض ونكون قد حقق.. إذا سددنا ذرائع البدع بإماتة السنن، يكون ذلك من أعظم البدع : قال

  .البدع، ألنه ال غرض للبدعة إال إماتة السنة
  ؟ي السلف عن اجللوس إىل القصاصنيلكين مسعت : قلت
عن األعمش أنه دخل جامع وإمنا قصدوا الكذابني منهم، كما روي .. هم مل يقصدوا كل القصاص : قال
أال  يا شيخ، :فقال القاص بطه،حدثنا األعمش، فتوسط احللقة وجعل ينتف شعر إ: فرأى قاصا يقول البصرة،
  .وأنت يف كذب، أنا األعمش وما حدثتك أنا يف سنة، مل؟:فقال تستح؟

فهل تعين بذلك عدم جواز القص مبا ورد يف .. إن كل ما ذكرته من القصص مما ورد يف السنة : قلت
  غريها؟

  .. ومعاذ اهللا أن أضيق ما وسع اهللا .. ال : قال
  كما يفعل الروائيون؟فهل ميكن وضع القصص : قلت
  .فال حيق ملسلم جيد وسيلة يدعو ا إىل ربه، مث يفرط فيها.. والبد من ذلك .. أجل : قال
  .ألنه حيكي شيئا مل يوجد.. ولكنه يكذب بذلك : قلت
لكنه إن حكاه باعتباره حكاية موضوعة فال حرج عليه .. لو حكاه باعتباره وقع بالفعل كان كاذبا : قال
  .يف ذلك
لقد نظر البعض إىل القصص اليت ذكرها القرآن الكرمي ذا االعتبار، فتصوروا أا جمرد حكايات : تقل

  .٢موضوعة للتربية وال حظ هلا من الوجود الواقعي
                                                

لذين أسلموا، وهي قصص أقرب إىل األساطري وذلك مثل القصص الكثرية اليت متتلئ ا كتب التفسري، واملتلقاة عن اليهود ا) ١(
 .منها إىل احلقائق 

الفن القصصي يف (  كان موضوعها ) الدكتوراه( من ذلك أن أحد الطالب اجلامعيني يف مصر قدم رسالة لنيل درجة ) ٢(
وهو _ شة الرسالة أعضاء اللجنة الذين اشتركوا يف مناق هجرية ، وكتب عنها أحد  ١٣٦٧أثارت جدالً طويالً سنة ) القرآن

وقد تضمن التقرير نقدا الذعا ملا كتبه ) الرسالة ( عميد كلية اآلداب ، ونشر يف جمة  تقريرا بعث به إىل _ األستاذ أمحد أمني 
يست وقد وجدا رسالة ل(  :تيةبالعبارة اآل) أمحد أمني ( وصدر األستاذ  ،اجلامعي ، وإن كان أستاذه املشرف قد دافع عنه الطالب 

فين خاضع ملا خيضع له الفن من خلق وابتكار من غري التزام  عادية ، بل هي رسالة خطرية ، أساسها أن القصص يف القرآن عمل 
  )لصدق التاريخ

سوق بعض أمثلة توضح أ، وإين أرى من الواجب أن  وعلى هذا األساس كتب كل الرسالة من أوهلا إىل آخرها  :(مث قال
  )لة وكيفة بنائهامرامي كاتب هذه الرسا

إدعاء صاحب الرسالة أن القصة يف القرآن ال تلتزم الصدق تدل على هذا منها أمثلة منتزعة من الرسالة ) أمني أمحد (مث أورد 
األديب يف تصوير احلادث تصويرا فنيا ، وزعمه أن الفرآن خيتلق بعض القصص وأن األقدمني  وإمنا تتجه كما يتجه  ،التارخيي

  . عد القصص القرآين تارخيًا يعتمد عليه أخطأوا يف 
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  ؟)١٣من اآلية: الكهف)(نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق ﴿ :أمل يقرأوا قوله تعاىل .. كذبوا : قال
ذَلك من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْالمهم أَيهم يكْفُلُ ﴿ :قوله تعاىل أمل يقرأوا 

  ؟)٤٤:آل عمران) (مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصمونَ
بِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت وال قَومك من قَبلِ هذَا تلْك من أَنباِء الْغي﴿ :أمل يقرأوا قوله تعاىل 
نيقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِر؟)٤٩:هود) (فَاص  

مرهم وهم ذَلك من أَنباِء الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَ﴿ :أمل يقرأوا قوله تعاىل 
  ؟)١٠٢:يوسف) (يمكُرونَ

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                 
  .٩٤  بالغة القرآن صـ  ،لألستاذ حممد اخلضر حسني، )الفن القصصي يف القرآن( انظر نقد كتاب 
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  ـ املثل ٢
مكتظا باحلضور، ـ كسابقه ـ إىل جملس من االس، وكان ذلك الس  األمري سرت معالثاين يف اليوم 

ولكن الفرق بني هؤالء وأولئك هو أن هؤالء كانوا من ..  شوق وهلفة لسماعهـ مثل من قبلهم ـ وكلهم 
أسئلتهم على مستوى عال من الثقافة، فلذلك كانت أسئلتهم ختتلف كثريا عن أسئلة من خالل مظهرهم و

  .قبلهم، وكانت أجوبة األمري متيل إىل العلمية يف هذا احملل أكثر منها إال الوعظية
  .عم تريدون أن أحدثكم: منصة متواضعة، وقال) األمري(صعد 

ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم ﴿ :نريد أن حتدثنا عن سر قوله تعاىل : قال رجل منهم
) وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ﴿ :، وقوله تعاىل )٢٥من اآلية: ابراهيم)(يتذَكَّرونَ

  ) ٤٣:العنكبوت(
الكرمي عن مسلك من املسالك اليت تنفذ منها املواعظ إىل يف هذه اآليات وغريها خيربنا القرآن : قال األمري

ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك .. القلوب، وهو مسلك األمثال 
رفْنا في هذَا الْقُرآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍ ولَقَد ص﴿ :، وقال )٨٩:االسراء) (مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُوراً
تصريف اآليات يشمل تنويع احلجج والرباهني على قضية ف..  )٥٤:الكهف) (وكَانَ الْأنسانُ أَكْثَر شيٍء جدالً

  .األمثال والعرب ااحلجج وتصرف هلعلى عقوهلم واحدة، فيؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل وبرهان، فتتابع 
فتارة باخلرب، : األساليب، فيؤتى بالدليل الواحد بأكثر من أسلوبانظروا القرآن الكرمي، فسترونه ينوع 

  . وتارة باالستفهام، وأخرى بالنفي واإلثبات، وأحيانا بضرب األمثال أو القصص، وحنوها
  فما األمثال؟: قالوا
ي أو الكلي بني شيئني أو حالني طلباً إلثبات أو إيضاح ادعاء التماثل اجلزئ: لقد عرفوها، فقالو: قال

يستخدم يف تقريب املعىن وإيضاحه واإلقناع به لذلك هو و..  أحدمها اعتماداً على ثبوت أو وضوح الثاين
  .واحلث على الفعل وحنو ذلك

  .فاضرب لنا مثال يقرب ذلك: قالوا
ي قضية عقدية ، ترتبط ا ناحية سلوكية، هعن لطف اهللا وخربته، و انظروا كيف عرب لقمان : قال

وهي تأثري هذه املعرفة يف احلذر من املعاصي ، واحلرص على الطاعة ، فجاء بصورة حسية تقرب هذه املعاين 
ت أَو في الْأَرضِ يا بني إِنها إِنْ تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو في السماوا﴿ :، فقال مجيعا

بِريخ يفلَط إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أْتي )١٦:لقمان (  
لو كانت مثقال حبة خردل، وكانت خمفية يف أو الطاعة املظلمة أو اخلطيئة هذه الصورة هي أن إن 

عليها إن خرياً  يازجيضرها يوم القيامة حني يضع املوازين القسط، و، فإن اهللا حيالسماوات أو يف األرض 
لو كانت تلك الذرة حمصنة حمجبة يف داخل صخرة صماء، أو ذاهبة يف أرجاء ، حىت فخري، وإن شراً فشر

السماوات واألرض، فإن اللّه يأيت ا ألنه ال ختفى عليه خافية، وال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف 
أي لطيف العلم فال ختفى عليه األشياء، وإن   ه لَطيف خبِريإِنَّ اللَّ﴿ :تعاىل ختم اآلية بقوله األرض، وهلذا 
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دقّت ولطفت وتضاءلت، خبري ال تعزب عنه األخبار الباطنة فال جيري يف امللك وامللكوت شيء وال تتحرك 
  .١ذرة وال تسكن وال تضطرب نفس وال تطمئن إال ويكون عنده خربها

ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ ﴿ :تعاىل ري هذه الصيغة كقوله وقد عرب القرآن الكرمي عن هذا املعىن بغ
بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نم ةبثْقَالَ حإِنْ كَانَ مئاً ويش فْسن ظْلَمفَال ت ةاميالْق )٤٧:االنبياء (  

ل الذي ذكرها فيه تأثريها اخلاص ، وهي تتناسب مع ميل ، ويف احمل ولكن للصيغة اليت ذكرها لقمان 
  .اإلنسان بطبعه إىل توظيف اخليال يف توضيح احلقائق

  :أمثال قرآنية
  .وعينا ما ذكرت، فاضرب لنا من أمثال القرآن الكرمي ما يؤكد ذلك وحيققه: قالوا
بل ورد يف .. املصنفات  لقد ورد القرآن الكرمي بالكثري من األمثال اليت خصت بالبحث فيها:  قال

إن القرآن نزل على مخسة :(  احلديث اعتبار األمثال قسما من أقسام القرآن الكرمي ، فقد قال رسول اهللا 
فاعملوا باحلالل، واجتنبوا احلرام، واتبعوا احملكم، وآمنوا . حالل، وحرام، وحمكم، ومتشابه، وأمثال: أوجه

  ٢)باملتشابه، واعتربوا باألمثال
ضرب اللَّه مثَالً عبداً مملُوكاً ال يقْدر علَى شيٍء ﴿ :األمثال اليت ورد ا القرآن الكرمي قوله تعاىل ومن 

 علَمونَثَرهم ال يومن رزقْناه منا رِزقاً حسناً فَهو ينفق منه سراً وجهراً هلْ يستوونَ الْحمد للَّه بلْ أَكْ
  :هذا املثل يشري إىل أمرين كالمها قاله السلف من املفسرينف، ) ٧٥:النحل(

هذا مثل ضربه اللّه للكافر واملؤمن، فالعبد اململوك الذي ال يقدر على شيء مثل الكافر، أما األول فهو أن 
املؤمن نتيجة عبوديته هللا ، ، وهو يشري إىل حرية واملرزوق الرزق احلسن فهو ينفق منه سراً وجهراً هو املؤمن
  .وعبودية الكافر ألهوائه نتيجة حترره يف تصوره من العبودية هللا

وهو هو مثل مضروب للوثن وللحق تعاىل، فهل يستوي هذا وهذا؟ : قال جماهدوأما الثاين ، فهو كما 
  .معىن ينشئ يف املؤمن التحرر من ربقة العبودية لغري اهللا

ذلك ختم املثال بقوله لومني تصويرا حسيا بديعا ، ال جيادل أحد يف صحته ، وفهذ املثال صور كال املفه
   الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ﴿ :تعاىل 

أَيمانكُم  وال تكُونوا كَالَّتي نقَضت غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثاً تتخذُونَ﴿ :تعاىل ومن األمثلة القرآنية قوله   
  ) ٩٢من اآلية: النحل( دخالً بينكُم
امرأة يصور لنا يف هذا املثال حال من ينقض املواثيق واألميان بعد توكيدها ، فضرب مثال ب تعاىلفاهللا 

فمثل من ينقض :( سيد مبينا التأثري التربوي هلذا املثل لقد قال ..  خرقاء كلما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه
لعهد مثل امرأة محقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي ، تفتل غزهلا مث تنقضه وتتركه مرة أخرى قطعا منكوثة ا

وتشوه األمر يف النفوس وتقبحه . وكل جزيئة من جزئيات التشبيه تشي بالتحقري والترذيل والتعجيب ! وحملولة 
                                                

  املقصد األسىناطنة مسي خربة ويسمى صاحبها خبريوهو مبعىن العليم ولكن العلم إذا أضيف إىل اخلفايا الب )١(
 .قيهالبيرواه  )٢(



 ١٠٥

ثله كمثل هذه املرأة الضعيفة اإلرادة امللتاثة وهو املقصود وما يرضى إنسان كرمي لنفسه أن يكون م. يف القلوب 
  ١)العقل ، اليت تقضي حياا فيما ال غناء فيه

أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت ﴿ :تعاىل ومن األمثلة القرآنية قوله 
 ٢٤:ابراهيم( ي أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَتؤت وفَرعها في السماِء

 ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ الْأَرضِ ما لَها من قَرارٍ﴿ :، ويف مقابلها )٢٥ـ
  )٢٦:اهيمابر(

فهذا املثال يصور الكلمة الطيبة بصورة الشجرة الطيبة الثابتة اليت تؤيت مثرها كل حني ، وتصور الكلمة 
إن :( سيد مبينا بعض أبعاد هذا املثل وقد قال اخلبيثة بصورة الشجرة اخلبيثة اليت ال قرار هلا ، وال مثر ينتفع به، 

ثابتة ال تزعزعها األعاصري ، وال . . ثابتة سامقة مثمرة . يبة لكالشجرة الط -كلمة احلق  -الكلمة الطيبة 
وإن خيل للبعض أا معرضة للخطر املاحق يف  -تعصف ا رياح الباطل ؛ وال تقوى عليها معاول الطغيان 

وإن خيل إىل البعض أحيانا أن  -سامقة متعالية ، تطل على الشر والظلم والطغيان من عل  -بعض األحيان 
   )مثمرة ال ينقطع مثرها ، ألن بذورها تنبت يف النفوس املتكاثرة آنا بعد آن -زمحها يف الفضاء الشر ي

لكالشجرة اخلبيثة ؛ قد يج وتتعاىل وتتشابك ؛ وخييل إىل  -كلمة الباطل  -الكلمة اخلبيثة (وباملقابل فإن 
، وتظل جذورها يف التربة قريبة  ولكنها تظل نافشة هشة. بعض الناس أا أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى 

  ٢ )وما هي إال فترة مث جتتث من فوق األرض ، فال قرار هلا وال بقاء. . حىت لكأا على وجه األرض 
مثَلُ الَّذين ينفقُونَ ﴿ :تعاىل ومن األمثلة القرآنية هذا املثال الذي يصور عاقبة الصدقة يف سبيل اهللا ، قال 

ي سف مالَهوأَمي نمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّه اللَّهاُء وش
يملع عاسو )٢٦١:البقرة (  
أن احلسنة لتضعيف الثواب ملن أنفق يف سبيله وابتغاء مرضاته، ويف هذه اآلية يضرب مثال تعاىل فاهللا 

  .فجاء مبثل حيوي القضية ودليلها، ليكون أكثر إقناعا وتأثرياتضاعف بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، 
مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد نارا فَلَما أَضاَءت ما حولَه ﴿ :ومن األمثال القرآنية ما نص عليه قوله تعاىل 

 مورِهبِن اللَّه بونَ ذَهرصبلَا ي اتي ظُلُمف مكَهرت١٧(و ( َونجِعرلَا ي مفَه يمع كْمب مص)١٨ ( نبٍ ميكَص أَو
بِالْكَافرِين للَّه محيطٌ السماِء فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم في َآذَانِهِم من الصواعقِ حذَر الْموت وا

َء اللَّه لَذَهب يكَاد الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلَّما أَضاَء لَهم مشوا فيه وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شا) ١٩(
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه مارِهصأَبو هِمعمالبقرة() ٢٠(بِس(  

ملا يف  ،ومثال مائيا ،مثال ناريا :٣للمنافقني حبسب حاهلم مثلنيه اآليات الكرمية ضرب اهللا تعاىل ففي هذ
  .واملاء مادة احلياة ،فإن النار مادة النور ،املاء والنار من اإلضاءة واإلشراق واحلياة

                                                
 .لالظال )١(
 .الظالل )٢(
 .األمثال يف القرآن الكرمي البن القيم: انظر )٣(
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ذا مساه روحا وهل ،قد جعل اهللا سبحانه الوحي الذي أنزل من السماء متضمنا حلياة القلوب واستنارا
وأخرب عن حال املنافقني بالنسبة  ،ومن مل يرفع به رأسا أمواتا يف الظلمات ،ونورا وجعل قابليه أحياء يف النور

وهذا ألم دخلوا يف اإلسالم فاستضاءوا  ،إىل حظهم من الوحي أم مبرتلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع ا
حبتهم مادة من قلوم من نور اإلسالم طغى عنهم وذهب اهللا بنورهم ومل ولكن ملا مل يكن لص، به وانتفعوا به

فذهب اهللا مبا فيها من اإلضاءة وأبقى عليهم ما فيها من  ،فإن النار فيها اإلضاءة واإلحراق ،)نارهم(يقل 
مث ودخل يف اإلسالم  ،وعرف مث أنكر ،فهذا حال من أبصر مث عمي، وتركهم يف ظلمات ال يبصرون ،اإلحراق

  )فهم ال يرجعون(فارقه بقلبه ال يرجع إليه وهلذا قال 
وهو املطر الذي يصوب أي يرتل من  ،فشبههم بأصحاب صيب ،مث ذكر حاهلم بالنسبة إىل املثل املائي

فلضعف بصائرهم وعقوهلم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وديده  ،السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
الذي يشبه الصواعق فحاهلم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فلضعفه وأوامره ونواهيه وخطابه 

  .وخوفه جعل أصبعيه يف أذنيه خشية من صاعقة تصيبه
  لكن املثل الواحد قد تفهم منه معاين خمتلفة، أال حيدث ذلك تلبيسا؟: قال بعض القوم

ـ رضي اهللا عنهم ـ كان الصحابة لقد . .ذلك يثري املثل، وجيعله مادة تربوية غنية باملعاين .. ال : قال
ـ رضي اهللا عنه عمر بن اخلطاب ما روي أن يتناظرون يف معاين القرآن الكرمي ويف حل مشكالته، ومن ذلك 

أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ  :فيمن ترون هذه اآلية نزلت :  يوما ألصحاب النيب ـ قال 
نأَعفَاُءوعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف لَه ارها الْأَنهتحت نرِي مجابٍ ت  ارن يهف ارصا إِعهابفَأَص

اهللا أعلم، فغضب عمر، : فقالوا ،» ؟)٢٦٦:البقرة( فَاحترقَت كَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ
يا ابن أخي، : ، فقال عمر)يف نفسي شيء يا أمري املؤمنني:( أو ال نعـلم، فقال ابن عباس ،قولوا نعـلم: وقال

لرجل غين يعمل بطاعة اهللا، مث  (: قال  أي عمل؟: ضربت مثالً بعمل، قال عمر: قل وال حتقر نفسك، فقال
   )ل باملعاصي، حىت أغرق أعمالهبعث اهللا له الشيطان، فعم

تطبيق من تطبيقات ذلك املثل القرآين ، وقد ذكر احلسن ـ رضي اهللا عنه ـ فهذا الذي ذكره ابن عباس 
هذا مثل قلّ واهللا من يعقله من الناس، شيخ كبري ضعف  (:تطبيقا آخر ، فقال  ـ رضي اهللا عنه ـ البصري 

وإن أحدكم واهللا أفقر ما يكون إىل . ، فجاءها اإلعصار فأحرقهاجسمه، وكثر صبيانه، أفقر ماكان إىل جنته
   )عمله إذا انقطعت عنه الدنيا

وهناك تطبيقات أخرى كثرية ميكن تطبيقها من هذا املثل وغريه ، وهو ما جيعل املثل مادة غنية ميكن 
  .استغالهلا تربويا استغالال كبريا

  :أمثال نبوية
  .األمثال اليت نطق ا حبيب القلوب، وحميي النفوس سيدنا رسول اهللا فحدثنا عن .. وعينا هذا : قالوا
ولذلك كان من .. حريصا على اتباع سنة القرآن الكرمي يف ضرب األمثال  لقد كان رسول اهللا : قال

  .سنته ضرا للتعليم واملوعظة



 ١٠٧

  . فحدثنا عن أمثاله : قالوا
إن اهللا :( ـ عليهم السالم ـ لضرب األمثال يف املواعظ حيكي عن انتهاج األنبياء  من ذلك قوله : قال

ن وأن يأمر بين إسرائيل أن يعملوا ن ، فكأنه أبطأ ن  تعاىل أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات أن يعمل 
إنك قد أمرت خبمس كلمات : فأتاه عيسى فقال له ! يبلغهن أو تبلغهن  إما أن : فأوحى اهللا تعاىل إىل عيسى 

إين ! يا روح اهللا : فقال له ! إسرائيل أن يعملوا ن فاما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن  مل ن وأن تأمر بين أن تع
  ! سبقتين أو أن أعذب أو خيسف يب أخشى أن 

فقعد على الشرفات ، فحمد اهللا وأثىن عليه مث  فجمع حيىي بين إسرائيل يف بيت املقدس حىت امتال املسجد 
أن تعبدوا اهللا وال : وآمركم أن تعملوا ن ، وأوهلن  اىل أمرين خبمس كلمات أن أعمل ن إن اهللا تع: قال 

رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق مث أسكنه  تشركوا به شيئا ، فان مثل من أشرك باهللا كمثل 
! أن يكون عبده كذلك فجعل العبد يعمل ويرفع إىل غري سيده ، فأيكم يرضى ! وارفع إيل  اعمل: دارا فقال 
خلقكم ورزقكم فاعبدوه وال تشركوا به شيئا ، وأمركم بالصالة ، وإذا قمتم إىل الصالة فال تلتفتوا  وإن اهللا 

اهللا عزوجل يقبل بوجهه إىل عبده ما مل يلتفت ، وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة  فان 
وأمركم  وف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك ، مسك يف عصابة كلهم جيد ريح املسك ، وإن خل 

هل لكم : هلم  بالصدقة ، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إىل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال 
بذكر اهللا كثريا ،  فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثري حىت فك نفسه ، وأمركم ! أن أفتدي نفسي منكم 

فيه ، وإن العبد أحصني ما  مثل رجل طلبه العدو سراعا يف اثره فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه ومثل ذلك ك
اجلماعة والسمع والطاعة ، : ن  يكون من الشيطان إذا ان يف ذكر اهللا تعاىل وأنا آمركم خبمس أمرين اهللا 

ربقة االسالم من عنقه إال أن يراجع  فقد خلق واهلجرة ، واجلهاد يف سبيل اهللا ، فانه من فارق اجلماعة قيد شرب 
الذي  صام وصلى وزعم أنه مسلم ، فادعو بدعوى اهللا ، ومن دعا بدعوى اجلاهلية فهو من جثى جهنم وإن 

  ١)مساكم املسلمني واملؤمنني عباد اهللا
ة ضرب اهللا مثالً صراطاً مستقيماً ، وعلى جنبيت الصراط سوران فيهما أبواب مفتح:(  ومن ذلك قوله 

يا أيها الناس ادخلوا الصراط مجيعاً وال : ، وعلى األبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول 
وحيك ال تفتحه : تتفرجوا ، وداع يدعو من جوف الصراط ، فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك األبواب ، قال 

حمارم اهللا تعاىل، : عاىل، واألبواب املفتحة حدود اهللا ت: اإلسالم ، والسوران : فإنك إن فتحته تلجه ، والصراط 
   ٢)واعظ اهللا يف قلب كل مسلم:، والداعي فوق الصراط  تعاىلوذلك الداعي على رأس الصراط كتاب اهللا 

يلغز أحيانا باألمثال ، وهي قيمة أخرى من قيم األمثال إذ ميكن تطبيق املثل الواحد على  وقد كان 
  .نواح كثرية

أخربوين عن شجرة :(  فقال كنا عند رسول اللّه : قال ابن عمر الذي رواه ومن ذلك احلديث 
                                                

 .االشعري عن احلارث بن احلارث أمحد والترمذي وابن حبان واحلاكم والبخاري يف التاريخ رواه ) ١(
 .رواه أمحد والترمذي والنسائي )٢(
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، قال ابن )كالرجل املسلم، ال يتحات ورقها صيفاً وال شتاء، وتؤيت أكلها كل حني بإذن را -أو  -تشبه 
، لوا شيئاً فوقع يف نفسي أا النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر ال يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما مل يقو: عمر

ما منعك : يا أبتاه واللّه وقع يف نفسي أا النخلة، قال: ، فلما قمنا قلت لعمر)هي النخلة :( قال رسول اللّه 
ألن تكون قلتها أحب إيلَّ من : مل أركم تتكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً، قال عمر: أن تتكلم؟ قلت

   .١كذا وكذا
حديث نا بأمور حسية ليبقى أثرها يف نفس املتلقي، ومن ذلك ما جاء يف يربط األمثلة أحيا وقد كان 
، غصناً ، فنفضه فلم ينتفض ، مث نفضه فلم ينتفض ، مث نفضه فانتفض  أخذ النيب : قال أنس بن مالك 

   )إن سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا ينفض اخلطايا كما تنفض الشجرة ورقها (: قالف
 كان يستعمل حركات معينة لتقرير املعاين وتشبيهها ، ومما روي عنه يف ذلك رسول اهللا  ومن ذلك أن
تشبيك بني أصابعه الشريفة للكناية عن القوة والتماسك حينا، وللتداخل بني شيئني حينا يف مواضع خمتلفة ال

  .أحيانا أخرىآخر، ولالختالط واالختالف 
املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا،  (: قال يب عن الن عن أيب موسى ومن ذلك ما روي 

  ٢)وشبك بني أصابعه
كيف بكم وبزمان   (: قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن عمر ومن ذلك ما روي عن 

عهودهم وأمانام واختلفوا،  ٤الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس، قد مرجت ٣يوشك أن يأيت، يغربل
   ٥)نوا هكذا، وشبك بني أصابعهوكا

  :أمثال الورثة
  .فهل لنا أن نضع من األمثال ما نقرب به احلقائق.. وعينا هذا : قالوا
، هو الذي ال يكتفي بأن يدعو ملا دعا له رسول اهللا  فأعظم الناس قربا من رسول اهللا .. أجل : قال

رف اخللق باهللا، وأعرف اخللق بطريق الداللة على فهو أع.. بل يضم إليه استعمال أساليبه ومنهجه، وطريقته 
  .اهللا

  .فحدثنا عن أمثال الورثة ما تقر به عيوننا: قالوا
مخسني سنة ؟ ستني سنة ؟ كأنك بنا : كم يعيش أحدنا: اإلمام أمحد لبعض أصحابه من ذلك قول : قال

   .قد متنا ، ما شبهت الشباب إال بشيء كان يف كمي فسقط
لو كان معكم من يرفع :  مسعت سفيان الثوري يقول: عن يعلى بن عبيد قالوومن ذلك ما روي 

   .يعين إىل اهللا.. فإن معكم من يرفع احلديث : ال ، قال : احلديث إىل السلطان أكنتم تتكلمون بشيء ؟ قلنا 
                                                

 .رواه البخاري )١(
 .رواه البخاري )٢(
 .أي يذهب خيارهم ويبقى أرذاهلم)٣(
 .أي اختلطت وفسدت)٤(
 .رواه ابن ماجة )٥(
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أخربين عن رجل مل ! يا أبا سعيد : للحسن البصري قال عبد الواحد بن زيد ومن ذلك ما روي أن 
كم يد ! يا ابن أخي : هد فتنة ابن املهلب بن أيب صفرة ، إال أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه، فقال احلسنيش

   أليس قد هلك القوم مجيعاً برضاهم ومتالئهم؟: واحدة ، قال : عقرت الناقة ؟ قلت
من رسائله  بديع الزمان النوسي ، فقل أن حتلو رسالةالوارث النبوي الكبري كتابات ومن ذلك ما ورد يف 

  .من مثل يضرب ، بل إن كثريا من رسائله مؤسسة على أمثال متقنة غاية اإلتقان
ن كنت تريد ان تعرف أمهية إ (:يف مقدمة هذا املثلفقد قال ، ١عن قيمة الصالةومن ذلك ضربه املثل 

ان كنت  ..خاسر الصالة وقيمتها، وكم هو يسري نيلها وزهيد كسبها، وان من ال يقيمها وال يؤدي حقها أبله
تريد ان تعرف ذلك كله بيقني تام ـ كحاصل ضرب االثنني يف اثنني يساوي أربعاً ـ فتأمل يف هذه احلكاية 

   )التمثيلية القصرية
ثنني من خدمه اىل مزرعته اجلميلة، بعد أن ايرسل مث يذكر مثال يف صيغة قصة ، فيذكر أن حاكما عظيما 

.. ن لرية ذهبية، ليتمكنا ا من الوصول اىل املزرعة اليت هي على بعد شهرينمينح كالً منهما أربعاً وعشري
ما هناك من لوزام السكن هقتنيا ما يلزمينفقا من هذا املبلغ ملصاريف التذاكر ومتطلبات السفر، وبأن ي ويأمرمها
نقل من سيارة وطائرة هناك حمطة للمسافرين على بعد يوم واحد، توجد فيها مجيع انواع وسائط ال.. واالقامة

  .ولكلٍ مثنه.. وسفينة وقطار
كان أحدمها سعيداً حمظوظاً، اذ صرف شيئاً يسرياً مما لديه حلني .. خيرج اخلادمان بعد تسلمهما األوامرو

  .وصوله احملطة، صرفه يف جتارة راحبة يرضى ا سيده، فارتفع رأس ماله من الواحد اىل االلف
حظه وسفاهته صرف ثالثاً وعشرين مما عنده من اللريات الذهبية يف اللّهو ما اخلادم اآلخر، فلسوء أ

اشتر ذه اللرية .. يا هذا: قائال خاطبه صاحبه، فوالقمار، فأضاعها كلها إال لرية واحدة منها حلني بلوغه احملطة
وينالك عفوه عما بدر  الباقية لديك تذكرة سفر، فال تضيعها كذلك، فسيدنا كرمي رحيم، لعلّه يشملك برمحته

فان مل تفعل ما اقوله لك . منك من تقصري، فيسمحوا لك بركوب الطائرة، ونبلغ معاً حمل اقامتنا يف يوم واحد
فستضطر اىل مواصلة السري شهرين كاملني يف هذه املفازة مشياً على االقدام، واجلوع يفتك بك، والغربة ختيم 

  .لطويلةعليك وانت وحيد شارد يف هذه السفرة ا
ترى لو عاند هذا الشخص، فصرف حىت تلك اللرية الباقية يف سبيل شهوة عابرة، : مث يسأل النورسي

أال يعين ذلك أنه شقي خاسر، وأبله بليد . وقضاء لذة زائلة، بدالً من اقتناء تذكرة سفر هي مبثابة مفتاح كرتٍ له
   أال يدرك هذا أغىب انسان؟.. حقاً

 !ويا نفسي املتضايقة منها! فيا من ال يؤدي الصالة: نا تطبيق هذا املثل على الصالة يقول بعد ذلك مبيمث 
أما ذلكما اخلادمان املسافران، فأحدمها هو املتدين الذي يقيم ..ان ذلك احلاكم هو ربنا وخالقنا جلّ وعال

لريات الذهبية االربعة وأما تلك ال..الصالة بشوق ويؤديها حق األداء، واآلخر هو الغافل التارك للصالة
وأما .. وأما ذلك البستان اخلاص فهو اجلنة.. والعشرون فهي االربع والعشرون ساعة من كل يوم من أيام العمر

                                                
 )الكلمات(من ) الكلمة الرابعة(انظر هذا املثل يف )١(
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وأما تلك السياحة والسفر الطويل فهي رحلة البشر السائرة حنو القرب واملاضية اىل احلشر .. تلك احملطة فهي القرب
أما تلك التذكرة ..  لسالكون هلذا الطريق الطويل يقطعونه على درجات متفاوتةفا. واملنطلقة اىل دار اخللود

   .كثر من ساعةأفهي الصالة اليت ال تستغرق مخس صلوات مع وضوئها 
فيا خسارة من يصرف ثالثاً وعشرين من ساعاته على هذه : مث يذكر النتيجة التربوية هلذا املثل ، فيقول

ويا ! ويا له من ظامل لنفسه مبني!. يصرف ساعةً واحدة على تلك احلياة االبدية املديدةاحلياة الدنيا القصرية وال 
لئن كان دفع نصف ما ميلكه املرء مثناً لقمار اليانصيب ـ الذي يشترك فيه اكثر من الف ..  له من امحق ابله

ن بذل واحد من اربعة شخص ـ يعد أمراً معقوالً، مع أن احتمال الفوز واحد من ألف، فكيف بالذي حيجم ع
أال يعد .. وعشرين مما ميلكه، يف سبيل ربح مضمون، وألجل نيل خزينة أبدية، بأحتمال تسع وتسعني من مائة

  أال يدرك ذلك كلُّ من يعد نفسه عاقالً؟.. هذا العمل خالفاً للعقل، وجمانباً للحكمة
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  ـ املعلومة ٣
ما : سة من املدارس التقنية، وقد تعجبت من مسريه إليها، وقلتيف اليوم الثالث، سرت مع األمري إىل مدر

  وهو حمل ال يتحدث إال عن الصنائع واألكوان؟.. عسى الرجل يتحدث يف هذا احملل 
لقد حتول هذا احملل ـ حبمد اهللا ـ وبفضل التوجيه الصادق إىل : أحسست أنه قرأ ما يف خاطري، فقال

وصارت املراقب واملراصد جمايل للتأمل يف خلق اهللا .. رت املخابر منابر لقد صا.. حمراب من حماريب العبادة 
وصارت اآلالت اليت انشغل ا الكثري عن اهللا مسابح يذكر اهللا عند .. وعبودية اهللا من خالل النظر إىل أكوانه 

  .كل حركة من حركاا
  كيف ذلك؟: قلت
  .تعال معي ألدلك على منهج ذلك: قال

تلك املدرسة اليت ما إن رآه أهلها حىت هبوا مسرعني إليه، وكأم معه على ميعاد،  سرت معه إىل داخل
  .وقد رأيت يف عيوم من األشواق حلديثه ما رأيت يف سابقيهم
وجعلْنا السماَء سقْفاً محفُوظاً وهم عن آياتها  ﴿:يف بداية حديثه أخذ يرتل بصوت عذب قوله تعاىل

﴾ وزينا السماَء الدنيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ ﴿ :، وقوله تعاىل)٣٢:األنبياء(﴾  معرِضونَ
  )١٢من اآلية: فصلت(

حدثنا يا فالن عما ورد يف العلم من حفظ اهللا لألرض من : مث قال لرجل كان يستمع إليه بشوق عظيم
  .كل ما يؤذيها

.. احلديثةأثبتتها األحباث العلمية مهمة لبناء السماء خاصية اآلية تتحدث عن هذه إن : الرجل يقول أخذ
فقط على ناحية منها هلا عالقة باألرض اليت نعيش  مولكين سأحدثك.. بالتفصيلهنا عنها أحتدث ال ميكنين أن 

فهو يدمر الكثري من النيازك يؤدي وظائف ضرورية الستمرار احلياة، األرض حتاط بغالف جوي ف.. فيها
  .مينعها من السقوط على سطح األرض وإيذاء الكائنات احلية، والكبرية والصغرية

، لوال وجود الغالف اجلوي لسقطت ماليني النيازك على األرض جاعلة منها مكاناً غري قابل للعيشف
  .آمنة على قيد احلياةللكائنات بالبقاء مسحت الغالف هذا ولكن خاصية احلماية اليت يتمتع ا 

  .الغالف اجلوي يصفي شعاع الضوء اآليت من الفضاء املؤذي للكائنات احليةف.. ليس ذلك فقط
أن الغالف اجلوي ال يسمح إال لإلشعاعات غري الضارة مثل الضوء  للنظر، واجلالب للدهشة وامللفت

  . اإلشعاعات أساسية للحياة كل هذهو.. وموجات الراديوا باملرور ،املرئي واألشعة فوق البنفسجية
جداً لعملية  ةفاألشعة فوق البنفسجية اليت يسمح مبرورها بشكل جزئي فقط عرب الغالف اجلوي ضروري

  .ولبقاء الكائنات احلية على قيد احلياة ،التمثيل يف النباتات
 ،الغالف اجلوي تم تصفيتها من خالل طبقة األوزون يف، فيغالبية اإلشعاعات فوق البنفسجية املركزةأما 

  . وال تصل إال كمية حمدودة وضرورية من الطيف فوق البنفسجي إىل األرض
بل إن الغالف اجلوي حيمي األرض من برد  ،هذه الوظيفة الوقائية للغالف اجلوي ال تقف عند هذا احلدو
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  . درجة مئوية حتت الصفر ٢٧٠الفضاء امد الذي يصل إىل 
ما يعرف فهناك .. ف اجلوي وحده هو الذي يقوم ذه العملية اخلطريةليس الغال: سكت قليال، مث قال

تشكل درعاً واقياً من اإلشعاعات الضارة وهي عن حقول األرض املغناطيسية، ناجتة وهو طبقة . .حبزام فان ألن
  .اليت دد كوكبنا

أو االنفجارات لوال وجود حزام فان ألن، لكانت االنفجاريات العظيمة للطاقة املسماة التموجات ف
  .اليت حتدث بشكل دائم يف الشمس قد دمرت األرض، والشمسية

يف احلقيقة إن األرض متلك كثافة أعلى من كل ( :عن أمهية حزام فان آلن )هوغ روس(دكتور وقد قال ال
ما متلكه باقي الكواكب يف النظام الشمسي، وهذا  القلب الغظيم لألرض املكون من احلديد والنيكل هو 

احلقل املغناطيسي هو الذي ينتج درع إشعاعات فان آلن الذي  اسؤول عن احلقل املغناطيسي الكبري، وهذامل
ولو مل يكن هذا الدرع موجوداً ملا كانت احلياة ممكنة على سطح ، حيمي األرض من اإلنفجارات اإلشعاعية

ة حقله املغناطيسي أقل وال ميلك مثل هذا الدرع سوى األرض وكوكب املريخ الصخري، ولكن قو، األرض
. .مبائة مرة من قوة حقل األرض املغناطيسي، وحىت كوكب الزهرة املشابه لكوكبنا ليس لديه حقل مغناطيسي

  )إن درع فان آلن اإلشعاعي هو تصميم فريد خاص باألرض 
  .هذا بعض ما أعرفه من تفسري تلك اآليات اليت قرأا: قال ذلك، مث التفت إىل األمري، وقال

من يف مواضع كثرية حدثنا عن تفسري ما ورد يف النصوص املقدسة : شار األمري إىل رجل آخر، وقالأ
ال الشمس ينبغي لَها  ﴿: كما قال تعاىلدقة الصنع اإلهلي للكون، وأنه مبين على حسابات دقيقة، اإلخبار عن 

ارِ وهالن ابِقلُ سال اللَّيو رالْقَم رِكدونَ أَنْ تحبسي ي فَلَكـس(﴾ كُلٌّ فيعرب عن املوازين ، وقال تعاىل )٤٠:ي
  )٧:الرمحن(﴾ والسماَء رفَعها ووضع الْميزانَ  ﴿:اليت تضبط الكون، لئال خيتل اتزانه، فيقول

  .١ونأخذ الرجل يتحدث بكالم مسهب مفصل عن دقائق الصنع اإلهلي، ودقة املوازين اليت ضبط ا الك
﴿ :حدثنا عما ورد يف العلوم من تفسري قوله تعاىل: وبعد أن أى حديثه أشار األمري إىل رجل آخر، وقال

 هدعب نم دأَح نا ممكَهسا إِنْ أَمالَتز نلَئوال وزأَنْ ت ضالْأَرو اتاومالس ِسكمي يماً غَفُوراًإِنَّ اللَّهلكَانَ ح هإِن  ﴾
 أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه ويمِسك السماَء ﴿:، وقوله)٤١:فاطر(

 يمحر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعوقوله)٦٥:احلج(﴾ أَنْ ت ،:﴿  دمرِ عيبِغ اتاومالس لَقخ
الس نا ملْنزأَنو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبو بِكُم يدمأَنْ ت ياسوضِ ري الْأَرأَلْقَى فا وهنوركُلِّ ت نا ميها فنتباًء فَأَناِء مم

ذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ وسخر اللَّه الَّ ﴿:، وقوله)١٠:لقمان(﴾ زوجٍ كَرِميٍ 
 كُمبقَاِء ربِل لَّكُملَع لُ الْآياتفَصي رالْأَم ربدي ىمسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سمونَ الشنوق٢:الرعد(﴾ ت(  

حدث مبثل ما حتدث من قبله بكالم مسهب مفصل فيما قاله العلم احلديث يف آخر أحباثه يف أخذ الرجل يت
  .هذه املسائل

وقد رأيت دموع احلاضرين تنهمر بقوة، وهي تسمع تلك .. ظللنا طول يومنا نسمع قرآنا وعلوما 
                                                

 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(انظر تفاصيل ما ورد يف هذا من كالم اخلرباء يف رسالة  )١(
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هم يصيح تائبا هللا وقد رأيت بعض.. األحاديث العذبة اليت تفسر القرآن الكرمي خري تفسري وأبني تفسري 
  .ومستغفرا له

وقد عجبت من ذلك عجبا شديدا، فلم أر من األمري إال قراءته القرآن، ودعوته العلماء واملختصني 
إن أعظم حجاب بني اإلنسان وبني اإلميان، وما يقتضيه : للحديث، وقد سألته عن سر ذلك التأثري، فقال

ذلك، فإن خري ما يعيد للقلب يقظته هو نظره يف الكون، وعبادته اإلميان هو غفلته عن اهللا، وعن عظمة اهللا، ول
  .اهللا من خالل ذلك النظر

وهلذا يتكرر يف القرآن الكرمي الدعوة إىل النظر، والدعوة إىل العلم، بل إن القرآن الكرمي أخرب بأن اخلشية  
  .فال يعرف اهللا من ال يعرف أكوانه.. حمصورة يف العلماء 
إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ ﴿ :امسع قوله تعاىل

ثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهياٍء فَأَحم ناِء ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يبِمنا ميه  رِيفصتو ةابكُلِّ د
إِنَّ في   ﴿:تعاىل ولهوق. ).١٦٤:البقرة(﴾ الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماِء والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ 

  ) ١٩٠:آل عمران(﴾ لْبابِ خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَ
ليعرفوا اهللا من خالهلا، فقال .. دعا أويل العقول إىل إعمال فكرهم يف السماءإن القرآن الكرمي بل 
مسمى وإِنَّ  جلٍأَولَم يتفَكَّروا في أَنفُِسهِم ما خلَق اللَّه السماوات والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وأَ ﴿:تعاىل

  )٨:الروم(﴾ كَثرياً من الناسِ بِلقَاِء ربهِم لَكَافرونَ 
لَخلْق  ﴿:وأخرب اجلاحدين الذين جيحدون قدرة اهللا على بعث خملوقاته بعظمة خلق الكون، فقال

  )٥٧:غافر(﴾ سِ ال يعلَمونَ السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ ولَكن أَكْثَر النا
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  احلكمةـ  ٤
يف اليوم الرابع سرت مع األمري إىل حمال خمتلفة، ومن العجيب أين مل أره يف تلك احملال مجيعا ينطق بشيء 

  . من جوامع احلكمة إال مبا ورد يف أحاديث رسول اهللا 
  :ي جاء به نبينا لترى مدى عظمة اهلدي الذ ١سأكتفي بأن أذكر لك بعض ما قاله باختصار

  :أحاديات
  ٢)اعزل االذى عن طريق املسلمني: ( فحدثه بقوله  ،رأى رجال

إن من الناس مفاتيح للخري مغاليق للشر ، وإن من الناس  :( ورأى آخر، ورأى آخر، فحدثه بقوله 
اهللا مفاتيح الشر على  فطوىب ملن جعل اهللا مفاتيح اخلري على يديه ، وويل ملن جعل مفاتيح للشر مغالبيق للخري، 

  ٣)يديه
   ٤)إن اهللا تعاىل حمسن فأحسنوا: ( ورأى آخر، ورأى آخر، فحدثه بقوله 

   ٥)إن اهللا تعاىل حيب أن يعمل بفرائضه: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
 ٦)إن اهللا تعاىل حيب معاىل االمور وأشرافها ، ويكره سفسافها: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

تفرغ لعباديت أمال صدرك غىن وأسد ! إن اهللا تعاىل يقول يا ابن آدم : (  ، فحدثه بقوله ورأى آخر
  ٧)مالت يديك شغال ومل أسد فقرك فقرك ، وإن ال تفعل 

من أفضل االعمال إدخال السرور على املؤمن ، تقضي عنه دينا ، تقضي :( ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٨)له كربة له حاجة ، تنفس 

  ٩)إن من موجبات املغفرة إدخالك السرور على أخيك املسلم: (  خر، فحدثه بقوله ورأى آو
خريكم من يرجى خريه ويؤمن شره ، ! أال أخربكم خبريكم من شركم: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

   ١٠)خريه وال يؤمن شره وشركم من ال يرجى 
إن من خري الناس رجال عمل يف ! لناس أال أخربكم خبري الناس وشر ا: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 

عزوجل على ظهر فرسه أو على ظهر بعريه أو على قدميه حىت يأتيه املوت ، وإن من شر الناس  سبيل اهللا تعاىل 
                                                

حلكم، وقد اكتفينا بذكرها ، واليت تصنف يف أبواب ا حاولنا أن جنمع هنا أكرب قدر من النصوص يف جوامع كلمه  )١(
 .دون شرحها، ألن لكل منها حمله اخلاص به

 .رواه مسلم) ٢(
 .رواه ابن ماجة) ٣(
 .رواه ابن عدي) ٤(
 .رواه ابن عدي) ٥(
 .رواه الطرباين يف الكبري) ٦(
 .رواه أمحد والترمذي واحلاكم) ٧(
 .عن ابن املنكدر مرسالرواه البيهقي ) ٨(
 .لكبريرواه الطرباين يف ا) ٩(
 .رواه أمحد والترمذي وابن حبان) ١٠(



 ١١٥

  ٢)إىل شئ منه ١وال يرعوي رجال فاجرا جريئا يقرأ كتاب اهللا 
هللا مؤنة الناس ، ومن التمس من التمس رضاء اهللا بسخط الناس كفاه ا: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٣)اهللا وكله اهللا إىل الناس رضاء الناس بسخط 
إن أحسن الناس أحسنا ، وإن أساؤا أسأنا، : تقولون ٤ال تكونوا إمعة: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٥)وإن أساؤا أن ال تظلموا ،ن حتسنواأأنفسكم إن أحسنوا  ولكن وطنوا 
ا من عبد إال وله صيت يف السماء، فان كان صيته يف السماء حسنا م: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٦)رضوإن كان صيته يف السماء سيئا وضع يف األ، رضوضع يف األ
  ٧)ما رأيت مثل النار نام هارا ، وال مثل اجلنة نام طالبها: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٨)ر فاعلهمن دل على خري فله مثل أج: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
من ذهب يف حاجة أخيه املسلم فقضيت حاجته تكتب له حجة وعمرة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٩)له عمرة ، فان مل تقض كتبت 
ورأى ، و١٠)من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة من قربها: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ١١)نيا ستره اهللا يوم القيامةمن ستر أخاه املسلم يف الد: (  آخر، فحدثه بقوله 
أميا مسلم كسا مسلما ثوبا كان يف حفظ اهللا تعاىل ما بقيت عليه منه : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

   ١٢)رقعة
  ١٣)من عال أهل بيت من املسلمني يومهم وليلتهم غفر اهللا له ذنوبه: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١٤)إىل أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك اجلنة أقرب: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١)خيار أميت من دعا إىل اهللا وحبب عباده إليه: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

                                                
 )٢/٢٣٦:النهاية(أي ال ينكف وال يرتجر ، من رعا يرعو إذا كف عن االمور : يرعوي ) ١(
 .رواه أمحد والنسائي واحلاكم) ٢(
 .رواه الترمذي) ٣(
ويقال فيه ، واهلاء فيه للمبالغة، يهالذي لو رأى له ، فهو يتابع كل أحد على رأ: االمعة بكسر اهلمزة وتشديد امليم : إمعة ) ٤(

 )١/٦٧:النهاية(، إمع أيضا
 .رواه البخاري) ٥(
 .البزاررواه ) ٦(
 .رواه الترمذي) ٧(
 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي) ٨(
 .رواه البيهقي) ٩(
 .رواه البخاري يف األدب وأبو داود واحلاكم) ١٠(
 .رواه أمحد) ١١(
 .رواه الطرباين يف الكبري) ١٢(
 .ابن عساكررواه ) ١٣(
 .رواه البخاري) ١٤(



 ١١٦

! انظروا إىل عبدي : إن اهللا تعاىل يباهى بالشاب العابد املالئكة، يقول : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٢)أجلي ترك شهوته من 

لو أن عبادي أطاعوين السقيتهم املطر بالليل ، : قال ربكم تعاىل (  : ورأى آخر، فحدثه بقوله 
   ٣)بالنهار ، وملا أمسعتهم صوت الرعد والطلعت عليهم الشمس 

   ٤)خري الناس أنفعهم للناس: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
وال أذن  أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأيت: قال اهللا تعاىل : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٥)قلب بشر مسعت وال خطر على 
جر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من دعا إىل هدى كان له من األ: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٦)ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من االمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا من أجورهم شيئا ، 
سن يف االسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا من بعده من : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

من أجورهم شئ ، ومن سن يف االسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا من بعده  من غري أن ينقص 
  ٧)أن ينقص من أوزارهم شئ من غري 

   ٩)٨من موجبات املغفرة إطعام املسلم السغبان: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١٠)من أذل نفسه يف طاعة اهللا فهو أعز ممن تعزز مبعصية اهللا: (  رأى آخر، فحدثه بقوله و

  ١١)من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا تعاىل على النار: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
ع الشاب املؤمن بقدري ، الراضي بكتايب ، القان: يقول اهللا عزوجل : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ١٢)لشهوته من أجلي ، هو عندي كبعض مالئكيت برزقي ، التارك 
ال يقدر رجل على حرام مث يدعه ليس به إال خمافة اهللا إال أبدله اهللا يف : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

    ١٣)اآلخرة ما هو خري له من ذلك عاجل الدنيا قبل 

                                                                                                                                 
 .ابن النجاررواه ) ١(
 .ابن السينرواه ) ٢(
 .رواه أمحد واحلاكم) ٣(
 .القضاعيرواه ) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .رواه مسلم) ٦(
 . .رواه مسلم وغريه) ٧(
 .اجلوع وبابه طرب فهو ساغب وسغبان: السغب : السغبان ) ٨(
 .رواه احلاكم) ٩(
 .رواه أبو نعيم يف احللية )١٠(
 .رواه البخاري وغريه) ١١(
 .الديلميرواه ) ١٢(
 .ابن جرير عن قتادة مرسالرواه ) ١٣(



 ١١٧

   ١)اهللا وأبشروا باجلنةحيثما كنتم فأحسنوا عبادة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
من مسع خريا فأفشاه كان كمن عمل به ، ومن مسع شرا فأفشاه كان : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٢)كمن عمل به
  ٣)من آثر حمبة اهللا على حمبة الناس كفاه اهللا مؤنة الناس: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
طعمه اهللا من مثار اجلنة ، ومن سقى مؤمنا على من أطعم مريضا شهوته أ: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٤)الرحيق املختوم يوم القيامة ظمأ سقاه اهللا من 
  ٥)من فتح له باب من اخلري فلينتهزه فانه ال يدري مىت يغلق عنه: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
ال يشركون به شيئا تدري ما حق اهللا على العباد ؟ يعبدونه ! يا حذيفة : (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 

   ٦)حق العباد على اهللا ؟ إذا فعلوا ذلك يغفر هلم تدري ما ! ، يا حذيفة 
  ٧)خيك ما حتب لنفسكأحتب اجلنة ؟ فأحب أل! يا يزيد بن أسيد: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
الباطل  أقبل احلق ممن أتاك به صغري أو كبري وإن كان بغيضا ، واردد: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٨)صغري أو كبري وإن كان حبيبا على ما جاء به من 
من استطاع أن يعمل يف خريا : ما من يوم طلعت مشسه إال يقول : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

يا طالب اخلري : مكر عليكم أبدا ، وما من يوم إال وينادي مناديان من السماء يقول أحدمها  فليعمله فاين غري 
اللهم أعط : ماال خلفا ، ويقول اآلخر  اللهم أعط منفقا: ويقول أحدمها ! الب الشر أقصر ويا ط ! أبشر 

  ٩)ممسكا ماال تلفا
مة كمثل عسكر قد سار أوهلم ونودي بالرحيل، فما مثلكم أيتها األ: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

واستيعنوا ! نب ، احلد احلد عباد اهللا أر ١٠واهللا ال الدنيا يف اآلخرة إال كنفحة! آخرهم بأوهلم أسرع ما يلحق 
  ١١)ربكم باهللا 

من أصلح فيما بينه وبني اهللا أصلح اهللا فيما بينه وبني الناس ، ومن : (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
أصلح اهللا برانيه ، ومن أراد وجه اهللا أناله اهللا وجهه ووجوه الناس ، ومن أراد وجوه اخللق منعه  أصلح جوانيه 

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .الرافعي عن أيب هريرة وابن عباسرواه ) ٢(
 .الديلمي عن عائشةرواه ) ٣(
 .وأبو نعيم يف احلليةأبو الشيخ ، رواه ) ٤(
 .بن عمري مرسال ك عن حكيم ابن املباررواه ) ٥(
 .رواه النسائي) ٦(
 .رواه احلاكم) ٧(
 .الدميلي عن ابن عباسرواه ) ٨(
) أبدا(الدميلي عنه عن سعيد عن ابن عباس وزاد قوله واالخنس مرسال ،  عن عثمان بن حممد بن املغرية بن البيهقي رواه ) ٩(

 )وكذلك يقول الليل(
 )٥/٨٨:النهاية(، كما يف تقليل مدا ، يريد  )ثبته من جمثمهو(أي  )نفجة أرنب(لعل الصحيح ) ١٠(
 .ابن السين والديلمي عن عمررواه ) ١١(



 ١١٨

  ١)وجهه ووجوه اخللق أهللا 
  ٢)محر على أسود فضل إال الفضل يف دين اهللاما أل! والذي نفسي بيده : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
إال استتبعهم بعد ذلك عربة، يا ٣ما من أهل بيت كانوا حربة! يا علي: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

عليك بالصدق ، فان ! ال هم أهل النار ، يا علينعيم يزول إال نعني أهل اجلنة ، وكل هم منقطع إ كل ! علي
  ٤)ضرك يف العاجل كان فرجا لك يف اآلجل 

ما تنصفين ، أحتبب إليك بالنعيم وتتمقت ! يا ابن آدم : يقول اهللا تعاىل : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله  
كل يوم وليلة بعمل قبيح خريي إليك مرتل وشرك إىل صاعد ، وال يزال ملك كرمي يأتيين عنك  إيل باملعاصي ، 

  ٥)لو مسعت وصفك من غريك وأنت ال تعلم من املوصوف لسارعت إىل مقته! ابن آدم  ، يا 
   :ثنائيات

  ٦)أفضل االعمال الصالة لوقتها وبر الوالدين: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٧)أفضل العمل الصالة لوقتها واجلهاد يف سبيل اهللا: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٨)من يتوكل يل ما بني حلييه وما بني رجليه أتوكل له باجلنة: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

ما القلب : خري الناس ذو القلب املخموم واللسان الصادق ، قيل : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
الذي يشنأ : أثره ؟ قال فمن على : التقي النقي الذي ال إمث فيه وال بغي وال حسد ، قيل  هو : املخموم ؟ قال 

  ٩)مؤمن يف خلق حسن: فمن على أثره ؟ قال : اآلخرة ، قيل  الدنيا وحيب 
من ألطف مؤمنا أو خف له يف شئ من حوائجه صغر أو كرب كان حقا : (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ١٠)خيدمه من خدم اجلنة على اهللا أن 
ى اهللا وحسن اخللق، تقو.. ا يدخل الناس اجلنة؟ أتدرون ما أكثر م: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ١١)الفم والفرج: جوفان األ.. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ 
من حفرماء مل يشرب منه كبد حرى من إنس وجن وال سبع وال طاهر : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ١٢)بىن اهللا له بيتا يف اجلنةاهللا يو القيامة ، ومن بىن مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر  إال آجره 
                                                

 .الديلميرواه ) ١(
 .جابر الديلمي عن رواه ) ٢(
 )٣٢٧/  ١النهاية (النعمة وسعة العيش ، وكذلك احلبور: احلربة بالفتح : حربة رواه ) ٣(
 .عن أنسابن أيب الدنيا وابن عساكر رواه ) ٤(
 .والرافعي عن علي الديلمي رواه ) ٥(
 .رواه مسلم) ٦(
 .رواه البيهقي) ٧(
 .رواه أمحد والترمذي واحلاكم وابن حبان) ٨(
 .رواه ابن ماجة) ٩(
 .البزاررواه ) ١٠(
 .، واخلرائطي يف مكارم االخالق أبو الشيخ يف الثواب رواه ) ١١(
 .والشاشي ومسويه ابن خزمية رواه ) ١٢(



 ١١٩

أميا رجل أطعم جائعا أطعمه اهللا من طعام اجلنة ، وأميا رجل آمن خائفا : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١)كربالقيامة من الفزع األ آمنه اهللا يوم 

آناء رجل أعطاه اهللا قرآنا فهو يقوم به : ال تنافس بينكم إال يف اثنتني : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
لو أن اهللا أعطاين مثل ما أعطى فالنا فأقوم به كما يقوم به ، : ويتبع ما فيه ، فيقول رجل  الليل وآناء النهار 

لو أن اهللا أعطاين من املال كما أعطى فالنا : أعطاه اهللا ماال فهو ينفق ويتصدق به ، فيقول رجل  ورجل 
  ٢)فأتصدق به 

رجل أخذ بعنان فرسه ينتظر أن يغري أو ! بئكم خبري الناس رجالأال أن: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
يف  رجل يف غنمه يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعلم حق اهللا عليه! أنبئكم خبري الناس رجال بعده يغار عليه ، أال 

  ٣)عتزل شرور الناساماله قد 
حلافه من بني حبه وأهله رجل ثار على وطئه و: عجب ربنا من رجلني: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 

انظروا إىل عبدي ثار من وطئه وحلافه من بني حبه وأهله إىل صالته رغبة : فيقول اهللا تعاىل ملالئكته إىل صالته ، 
ورجل غزا يف سبيل اهللا فازم فعلم ما عليه يف االزام وما له يف الرجوع فرجع  فيما عندي وشفقا مما عندي ، 

انظروا إىل عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي حىت أهريق : اهللا ملالئكته  ، فيقول حىت أهريق دمه 
  ٤)دمه

من استطاع منكم أن ال حيول بينه وبني اجلنة ملء كف من دم امرئ : (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
ستطاع منكم أن ال كأمنا يذبح دجاجة ، كلما يقوم لباب من أبواب اجلنة حال بينه وبينه ، ومن ا مسلم يهريقه 

  ٥)ن أول ما يننت من االنسان بطنهإبطنه إال طيبا فليفعل ف يدخل 
إسباغ الوضوء على املكاره ، ! أال أدلكم على ما يكفر اخلطايا والذنوب: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٦)الصالة بعد الصالة ، فذلك الرباط وانتظار 
حزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأنه منيته وهو يشهد أن ال من سره أن يز: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٧)إليه إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، وليأت إىل الناس مبا حيب أن يؤيت 
  :ثالثيات

الباليا ،  الصرب على : ثالث يدرك ن العبد رغائب الدنيا واآلخرة : (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٨)يف الرخاءوالرضاء بالقضاء ، والدعاء 

                                                
 .الرافعياه رو) ١(
 .عن يزيد بن االخنس السلميوالطرباين يف الكبري والبيهقي وحممد بن نصر يف الصالة، رواه أمحد ) ٢(
 .ابن سعد ، عن أم بشر بن الرباء ابن معروررواه ) ٣(
 .عن ابن مسعودوابن حبان والطرباين يف الكبري واحلاكم والبيهقي وابن نصر رواه أمحد ) ٤(
 .عن جندب البجلي والبغوي والطرباين يف الكبري عاصم يف الديات ، ابن أيب رواه ) ٥(
 .يعقوب بن شيبة يف مسند على ، وابن جرير عن عليرواه ) ٦(
 .اخلرائطي يف مكارم االخالق عن ابن عمررواه ) ٧(
 .أبو الشيخ عن عمران بن حصنيرواه ) ٨(
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أن يكون اهللا ورسوله : ثالث من كن فيه وجد ن حالوة االميان : (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا ، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كما  أحب إليه مما سوامها 

  ١)يف النار يكره أن يلقى 
رفق : ثالث من كن فيه ستر اهللا تعاىل عليه كنفه وأدخله جنته : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٢)الوالدين ، واالحسان إىل امللوك بالضعيف ، وشفقة على 
من : ثالث من كن فيه آواه اهللا يف كنفه ونشر عليه رمحته وأدخله جنته: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٣)شكر ، وإذا قدر غفر ، وإذا غضب فتر إذا أعطي 
تعطي : ثالث من كن فيه حاسبه اهللا حسابا يسريا وأدخله اجلنة برمحته: (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٤)من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك
من مات ال يشرك : ن اهللا يغفر له ما سوى ذلكإثالث من كن فيه ف: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٥)لسحرة ، ومل حيقد على أخيهيكن ساحرا يتبع ا باهللا شيئا ، ومل 
خلق يعيش به : ثالث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل االميان : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٦)حيجزه عن حمارم اهللا ، وحلم يرده عن جهل اجلاهل يف الناس ، وورع 
الوضوء على : ظله عرشه يوم الظل إال  ثالث من كن فيه أظله اهللا حتت : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٧)وإطعام اجلائع املكاره ، واملشي إىل املساجد يف الظلم ،
ثالث من جاء ن مع االميان دخل من أي أبواب اجلنة شاء وزوج من : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

قُلْ (من عفا عن قاتله ، وأدى دينا خفيا ، وقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة عشر مرات : حيث شاء  احلور العني 
دأَح اللَّه و٨)١:االخالص) (ه  

: ثالث من حفظهن فهو ويل حقا ، ومن ضيعهن فهو عدوي حقا: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٩)واجلنابة الصالة ، والصيام ، 

ااهد يف سبيل ، واملكاتب الذي يريد : ثالثة حق على اهللا تعاىل عوم : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١٠)والناكح الذي يريد العفاف  االداء ،

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه الترمذي) ٢(
 .عن ابن عباساكم والبيهقي رواه احل) ٣(
 .عن أيب هريرةوالطرباين يف األوسط واحلاكم الغضب ،  ابن أيب الدنيا يف ذم رواه ) ٤(
 .عن ابن عباسرواه البخاري يف األدب والطرباين يف الكبري ) ٥(
 .البزار عن أنسرواه ) ٦(
 .أبو الشيخ يف الثواب ، واالصبهاين يف الترغيب عن جابررواه ) ٧(
 .عن جابررواه أبو يعلى ) ٨(
 .رواه الطرباين يف األوسط) ٩(
 .رواه أمحد والترمذي والنسائي وابن ماجة واحلاكم) ١٠(
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ثالث من فعلهن ثقة باهللا واحتسابا كان حقا على اهللا أن يعينه وأن  : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
ومن تزوج ثقة  ،من سعى يف فكاك رقبة ثقة باهللا واحستابا كان حقاً على اهللا أن يعينه وأن يبارك له :يبارك له

ومن أحيا أرضاً ميتة ثقة باهللا واحتسابا كان حقا على اهللا  ،عينه وأن يبارك لهباهللا واحتسابا كان على اهللا أن ي
  ١)أن يعينه وأن يبارك له

العدل يف الغضب ، : ثالث من أوتيهن فقد أويت مثل ما أويت آل داود : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٢)يف الفقر ، والغين وخشية اهللا يف السر والعالنية والرضا والقصد 

من إذا غضب مل يدخله غضبه يف باطل، : ثالث من أخالق االميان  : (  أى آخر، فحدثه بقوله ور
  ٣)خيرجه رضاه من حق ، ومن إذا قدر مل يتعاط ما ليس له ومن إذا رضي مل 

وال نكفره ) ال إله إال اهللا(الكف عمن قال : ثالث من أصل االميان : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
من االسالم بعمل ، واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا إىل أن يقاتل آخر أميت الدجال ، ال يبطله  رجه بذنب ، وال خن

  ٤)قدارميان باألجائر وال عدل عادل ، واإل جور
إخفاء الصدقة ، وكتمان املصيبة ، وكتمان : ثالث من كنوز الرب: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

ليت عبدي ببالء فسرب ومل يشكين إىل عواده أبدلته حلما خريا من حلمه ودما إذا ابت: تعاىل  الشكوى ، يقول اهللا 
  ٥)دمه ، فان أبرأته أبرأته وال ذنب له ، وإن توفيته فإىل رمحيت خريا من 

االنفامن االقتار ، وبذل السالم للعامل ، واالنصاف : ثالث من االميان : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٦)من نفسك

إسباع الوضوء ، وعدل الصف ، واالقتداء : ثالث من متام الصالة :(  حدثه بقوله ورأى آخر، ف
  ٧)مامباإل

تعجيل االفطار ، وتأخري السحور ، ووضع : ثالث من أخالق النبوة :(  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٨)الشمال يف الصالة اليمني على 

مال قط من صدقة فتصدقوا، وال عفا  ما نقص: ثالث أقسم عليهن : (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 
ظلمها إال زاده اهللا تعاىل ا عزا فاعفوا يزدكم اهللا عزوجل عزا ، وال فتح رجل على نفسه  رجل من مظلمة 

  ٩)عليه باب فقر باب مسألة يسأل الناس إال فتح اهللا 
                                                

 .وبقية رجاله ثقات. الطرباين يف الكبري واألوسط وفيه عبيد اهللا بن الوازع روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقطرواه ) ١(
 .احلكيم عن أيب هريرةرواه ) ٢(
 .رباين يف األوسط عن أنسرواه الط) ٣(
 .رواه أبو داود) ٤(
 .رواه الطرباين يف الكبري وأبو نعيم يف احللية) ٥(
 .عن عمار بن ياسروالطرباين يف الكبري البزار رواه ) ٦(
 .زيد بن أسلم مرسال عن عبد الرزاق يف اجلامع رواه ) ٧(
 .رواه الطرباين يف الكبري عن أيب الدرداء) ٨(
 .يب الدنيا يف ذم الغضب عن عبد الرمحن بن عوفابن أرواه ) ٩(
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د اجلنازة، عيادة املريض ، وشهو: ثالث كلهن حق على كل مسلم : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١)إذا محد اهللا تعاىل وتشميت العاطس 

اجلار الصاحل ، واملسكن : ثالث خصال من سعادة املرء املسلم يف الدنيا : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٢)واملركب اهلنئ الواسع ، 

ن ثالث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذن إال بسهمة حرصا على ما فيه: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٣)التأذين بالصالة ، والتهجري باجلماعات ، والصالة يف أول الصفوف:   من اخلري والربكة 

عني فقئت يف سبيل اهللا ، وعني حرست يف : ثالثة أعني ال متسها النار :( ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٤)وعني بكت من خشية اهللا سبيل اهللا ، 

عبد أدى : ولون واآلخروناملسك يوم القيامة يغبطهم األ ثالثة عن كثبان: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٥)مواليه ، ورجل يؤم قوما وهم به راضون ، ورجل ينادي بالصلوات اخلمس يف كل يوم وليلة حق اهللا وحق 

ثالثة على كثبان املسك يوم القيامة ال يهوهلم الفزع وال يفزعون حني : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
تعلم القرآن فقام به يطلب وجه اهللا وما عنده ، ورجل نادى يف كل يوم وليلة مخس  رجل : يفزع الناس

  ٦)يطلب وجه اهللا وما عنده ، ومملوك مل مينعه رق الدنيا من طاعة ربه صلوات 
رجل حيث توجه علم أن : ثالثة يف ظل اهللا عزوجل يوم ال ظل إال ظله : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٧)دعته امرأة إىل نفسها فتركها من خشية اهللا ، ورجل أحب جلالل اهللاورجل  اهللا معه ، 
واصل الرحم يزيد : ثالثة يف ظل العرش يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

أيتامي  ال أتزوج ، أقيم على: وميد يف أجله ، وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتاما صغارا فقالت  اهللا يف رزقه 
واملسكني  حىت ميوتوا أو يغنيهم اهللا ، وعبد صنع طعاما فأضاف ضيفه وأحسن نفقته ، فدعا عليه اليتيم  

  ٨)فأطعمهم لوجه اهللا تعاىل
رجل خرج إىل مسجد من مساجد اهللا ، : ثالثة يف ضمان اهللا عزوجل : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٩)ج حاجاغازيا يف سبيل اهللا ، ورجل خر ورجل خرج 
رجل خرج غازيا يف سبيل اهللا فهو ضامن : ثالثة كلهم ضامن على اهللا : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده مبا نال من أجر أو غنيمة ، ورجل راح إىل املسجد فهو ضامن على  على اهللا حىت 
                                                

 .عن أيب هريرةرواه البخاري يف األدب ) ١(
 .عن نافع بن احلارثرواه أمحد والطرباين واحلاكم ) ٢(
 .هريرة ابن النجار عن أيب رواه ) ٣(
 .عن أيب هريرةرواه احلاكم ) ٤(
 .عن ابن عمررواه أمحد والترمذي ) ٥(
 .عن ابن عمرالكبري رواه الطرباين يف ) ٦(
 .عن أيب أمامةرواه الطرباين يف الكبري ) ٧(
 .لديلمي يف مسند الفردوس عن أنساأبو الشيخ يف الثواب، واالصبهاين، رواه ) ٨(
 .عن أيب هريرةرواه أبو نعيم يف احللية ) ٩(
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   ١)ل دخل بيته بسالم فهو ضامن على اهللاحىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرد مبا نال من أجر ورج اهللا 
الصائم ، : حالال  ثالثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
   ٢)واملتسحر ، واملرابط يف سبيل اهللا
رجل ال خياف يف اهللا لومة الئم، وال : ثالثة من كن فيه يستكمل إميانه : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٣)من عمله ، وإذا عرض عليه أمران أحدمها للدنيا واآلخر لآلخرة اختار أمر اآلخرة على الدنيا ائي بشئ ير
املرأة الصاحلة : ثالثة من السعادة ، وثالثة من الشقاوة ، فمن السعادة: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

وطيئة فتلحقك بأصحابك ، والدار وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك ، والدابة تكون  تراها فتعجبك 
املرأة تراها فتسوءك وحتمل لساا عليك ، وإن غبت عنها مل تأمنها : ةوكثرية املرافق ، ومن الشقا تكون واسعة 

تكون قطوفا فان ضربتها أتعبتك وإن تركتها مل تلحقك بأصحابك ، والدار  على نفسها ومالك ، والدابة 
  ٤)تكون ضيقة قليلة املرافق

أن تعفو عن من ظلمك ، وتعطي : ثالثة من مكارم االخالق عند اهللا : (  ى آخر، فحدثه بقوله ورأ
   ٥)وتصل من قطعك من حرمك ، 

بني اثنني مبراء قط ،  رجل مل ميش: ثالثة هم حداث اهللا يوم القيامة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
   ٦)قط ورجل مل حيدث نفسه بزنا قط ، ورجل مل خيلط كسبه بربا

عني بكت من خشية اهللا ، وعني : ثالثة ال ترى أعينهم النار يوم القيامة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٧)سبيل اهللا ، وعني غضت عن حمارم اهللا حرست يف 

رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك : ثالثة يؤتون أجرهم مرتني : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
ورجل كانت له  بعه وصدقه فله أجران ، وعبد مملوك أدى حق اهللا وحق سيده فله أجران، فآمن به وات النيب 

  ٨)وتزوجها فله أجران مث أدا فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها  ،أمة فغذاها فأحسن غذاءها
رجل مل : ثالثة يتحدثون يف ظل العرش آمنني والناس يف احلساب : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٩)الئم ، ورجل مل مد يديه إال ما ال حيل له ، ورجل ال ينظر إىل ما حرم اهللا عليه تأخذه يف اهللا لومة 
ثالثة حيبهم اهللا ، وثالثة يبغضهم اهللا ، فأما الذين حيبهم اهللا فرجل أتى : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

منعوه فتخلف رجل بأعقام فأعطاه سرا ال يعلم بعطيته إال اهللا ومل يسأهلم بقرابة بينه وبينهم ف قوما فسأهلم باهللا 
                                                

 .عن أيب أمامةرواه أبو داود وابن حبان واحلاكم ) ١(
 .ابن عباسن رواه الطرباين يف الكبري ع) ٢(
 .عساكر عن أيب هريرة ابن رواه ) ٣(
 .عن سعدرواه احلاكم ) ٤(
 . عن أنسرواه اخلطيب يف التاريخ ) ٥(
 . أنس عن رواه أبو نعيم يف احللية ) ٦(
 .عن معاوية بن حيدةرواه الطرباين يف الكبري ) ٧(
 . رواه البخاري ومسلم) ٨(
 .ترغيبه عن ابن عمر االصبهاين يف رواه ) ٩(
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أعطاه ، وقوم ساروا ليلتهم حىت إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤسهم فقام أحدهم  والذي 
ة يتملقين ويتلو آيايت ، ورجل كان يف سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حىت يقتل أو يفتح له ، والثالث 

  ١)الشيخ الزاين ، والفقري املختال، والغين الظلوم: الذين يبغضهم اهللا 
ثالثة حيبهم اهللا ، وثالثة يشنؤهم اهللا ، الرجل يلقى العدو يف فئة فينصب : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

فيرتلون  صحابه ، والقوم يسافرون فيطول سراهم حىت حيبوا أن ميسوا االرضحىت يقتل أو يفتح أل هلم حنره 
حىت يفرق  فيتخي أحدهم فيصلي حىت يوقظهم لرحيلهم ، والرجل يكون له اجلار يؤذيه جواره فيصري على أذاه  

   ٢)التاجر احلالف ، والفقري املختال ، والبخيل املنان :والذين يشنؤهم اهللا. بينهما موت أو ظعن
ام من الليل يتلو كتاب اهللا ، ورجل رجل ق: ثالثة حيبهم اهللا عزوجل : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

   ٣)بيمينه خيفيها عن مشاله ، ورجل كان يف سرية فازم أصحابه فاستقبل العدو تصدق صدقة 
التاجر االمني ، واالمام : ثالثة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظله إال ظله : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٤)وراعي الشمس بالنهار املقتصد ، 
شهيد عفيف متعفف ، وعبد : عرض على أول ثالثة يدخلون اجلنة : (  ر، فحدثه بقوله ورأى آخ 

  ٥)أحسن عبادة اهللا ونصح ملواليه
الكرب والدين : من فارق الروح جسده وهو برئ من ثالث دخل اجلنة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٦)والغلول
خلون اجلنة وأول ثالثة يدخلون النار ، فأما عرض على أول ثالثة يد : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله  

اجلنة فالشهيد ، ومملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ، وعفيف متعفف ، وأما أول ثالثة  ثالثة يدخلون 
  ٧)النار فأمري مسلط ، وذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهللا يف ماله ، وفقري فخور يدخلون 

خشية اهللا تعاىل يف السر والعالنية ، والعدل يف الرضاء : ت ثالث منجيا: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٨)هوى متبع وشح مطاع ، وإعجاب املرء بنفسه: والقصد يف الفقر والغىن ، وثالث مهلكات  والغضب ، 

مر باملعروف ميان باهللا ، مث صلة الرحم ، مث األإ :أحب االعمال إىل اهللا: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٩)شراك باهللا ، مث قطيعة الرحمعمال إىل اهللا اإلاملنكر ، وأبغض األ والنهي عن 

ما افترض اهللا عليك تكن من أعبد الناس ، واجتنب ما حرم اهللا  أد: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله  
                                                

 .عن أيب ذررواه الترمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم ) ١(
 .عن أيب ذررواه أمحد ) ٢(
 .مسعود عن ابن رواه الترمذي ) ٣(
 .لديلمي يف مسند الفردوس عن أيب هريرةوايف تارخيه، احلاكم رواه ) ٤(
 .عن أيب هريرةالترمذي رواه ) ٥(
 .عن ثوبانحبان أمحد والترمذي والنسائي واحلاكم وابن رواه ) ٦(
 .أيب هريرة عن رواه أمحد واحلاكم والبيهقي ) ٧(
 .عن أنس والطرباين يف األوسطالشيخ يف التوبيخ ،  أبو رواه ) ٨(
 .عن رجل من خثعمرواه أبو يعلى ) ٩(



 ١٢٥

  ١)الناس ، وارض مبا قسم اهللا لك تكن من أغىن الناس ع رعليك تكن من أو
الذين إذا أعطوا احلق قبلوه ! من السابقون إىل ظل اهللا عزوجل  أتدرون: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٢)نفسهم، وإذا سئلوه بذلوه ، وحكموا للناس كحكمهم أل
عمال أن تدخل على أخيك املؤمن مسرورا ، أو تقضى عنه أفضل األ: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٣)خبزا دينا ، أو تطعمه 
فضائل أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتصفح أفضل ال: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٤)عمن ظلمك
أفضل العمل الصالة على ميقاا ، مث بر الوالدين ، مث أن يسلم الناس : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٥)من لسانك
  ٦)أفضل االعمال الصالة لوقتها ، وبر الوالدين ، واجلهاد يف سبيل اهللا: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
إن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم ، وحامل القرآن غري الغايل : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

    ٧)، وإكرام ذي السلطان املقسط فيه واجلايف عنه 
إن اهللا تعاىل يرضى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا ، فريضى لكم أن تعبدوه : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

، وأن تعتصموا حببل اهللا وال تفرقوا ، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم ، ويكره لكم قيل  شيئا وال تشركوا به 
  ٨)وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة املال

: مرضت فلم تعدين ؟ قال ! يا ابن آدم : إن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
أما علمت أنك ! أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده : قال  !أعوذك وأنت رب العاملني  كيف ! يا رب 

كيف أطعمك وأنت رب ! يا رب : استطعمتك فلم تطعمين ؟ قال ! عدته لوجدتين عنده ، يا ابن آدم  لو 
لو أنك أطعمته لوجدت ذلك  أما علمت ! أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه : قال ! العاملني 

اسقاك : قال ! وأنت رب العاملني  كيف أسقيك ! يا رب : استسقيتك فلم تسقين؟ قال ! آدم  عندي ، يا ابن
  ٩)عبدي فالن فلم تسقه ، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي

إن أحببتم أن حيبكم اهللا ورسوله فأدوا إذا أئتمنتم ، واصدقوا إذا حدثتم : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

                                                
 .عن ابن مسعودرواه ابن عدي ) ١(
 .عن عائشةأمحد وأبو نعيم يف احللية رواه ) ٢(
 .عن ابن عمروابن عدي عن أيب هريرة والبيهقي  قضاء احلوائج ، ابن أيب الدنيا يفرواه ) ٣(
 .عن معاذ بن أنسوالطرباين يف الكبري  رواه أمحد ) ٤(
 .عن ابن مسعودرواه البيهقي ) ٥(
 .عن أنسرواه اخلطيب يف التاريخ ) ٦(
 . عن أيب موسىرواه أبو داود ) ٧(
 .عن أيب هريرةرواه مسلم ) ٨(
 .  هريرةعن أيبرواه مسلم ) ٩(



 ١٢٦

  ١)ركممن جاو ، وأحسنوا جوار 
استحيوا من اهللا حق احلياء ، احفظوا الرأس وما حوى ، والبطن وما : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٢)املوت والبلى ، فمن فعل ذلك كان ثوابه جنة املأوى وعى ، واذكروا 
أفلح من كان سكوته تفكرا ، ونظره اعتبارا ، أفلح من وجد يف  : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٣)تغفارا كثرياصحيفته اس
  ٤)عليك بطيب الكالم ، وبذل السالم ، وإطعام الطعام : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
أين الراضون باملقدور؟ أين الساعون للمشكور؟ عجبت ملن يؤمن بدار : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٥)يسعى لدار الغرور اخللود كيف 
واذكر اهللا عند كل حجر وشجر ،  ، تعاىل ما استطعتعليك بتقوى اهللا: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٦)فأحدث عندها توبة السر بالسر والعالنية بالعالنية وإذا عملت سيئة 
أوصيك بتقوى اهللا فانه رأس كل شئ ، وعليك باجلهاد فانه رهبانية : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٧)رضالسماء وذكرك يف األ نه روحك يفإ بتالوة القرآن فبذكر اهللا سالم ، وعليك اإل
اعبدوا الرمحن ، وأطعموا الطعام ، وأفشوا السالم ، تدخلوا اجلنة  : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

   ٨)بسالم
أميا مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه اهللا من خضر اجلنة ، وأميا : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

القيامة من مثار اجلنة ، وأميا مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه  مسلما على جوع أطعمه اهللا يوم مسلم أطعم 
  ٩)تعاىل يوم القيامة من الرحق املختوم اهللا 

الذين إذا أعطوا احلق قبلوه ، وإذا سئلوا ! طوىب للسابقني إىل ظل اهللا  : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١٠)نفسهمحيكمون للناس حبكمهم أل والذين  ،بذلوه

  ١١)طوىب ملن ترك اجلهل ، وآتى الفضل ، وعمل بالعدل : (  دثه بقوله ورأى آخر، فح
  ١٢)طوىب ملن ملك لسانه ، ووسعه بيته ، وبكى على خطيئته: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

                                                
 .عن عبد الرمحن بن أيب قرادرواه الطرباين يف الكبري ) ١(
 . عن احلكيم بن عمريرواه الطرباين يف الكبري ) ٢(
 .عن أيب الدرداءرواه الديلمي يف مسند الفردوس ) ٣(
 .عن هانئ بن يزيدالبيهقي رواه ) ٤(
 .هناد عن عمرو بن مرسالرواه ) ٥(
 .عن معاذاين يف األوسط رواه أمحد يف الزهد والطرب) ٦(
 .سعيد عن أيبرواه أمحد ) ٧(
 .هريرة عن أيب رواه الترمذي ) ٨(
 .عن أيب سعيدرواه أمحد وأبو داود والترمذي ) ٩(
 .احلكيم عن عائشةرواه ) ١٠(
 .مرسال عن زيد بن أسلم رواه أبو نعيم يف احللية ) ١١(
 .ن ثوبانعالطرباين يف األوسط وأبو نعيم يف احللية  رواه ) ١٢(



 ١٢٧

إذا أقمت الصالة وآتيت الزكاة وهجرت الفواحش ما ظهر منها وما : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١)باحلصرمة وإن مت بطن فأنت مهاجر ، 

  ٢)اعبدوا الرمحن ، وأفشوا اسالم ، وأطعموا الطعام: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
إسباغ  :أال أدلكم على ما يكفر اهللا به اخلطايا ويزيد به يف احلسنات: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٣)الصالة الوضوء على املكروهات ، وكثرة اخلطا إىل املساجد ، وانتظار الصالة بعد 
وحج البيت كان حقا على اهللا أن  ،وصلى الصلوات ،من صام رمضان: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٤)يف سبيل اهللا أو مكث بأرضه اليت ولد ا يغفر له إن هاجر 
وخلق  ،وصالح ذات البني ،ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصالة: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٥)حسن
من أعان جماهدا يف سبيل اهللا أو غارما يف عسرته أو مكاتبا يف رقبته أظله : (  قوله ورأى آخر، فحدثه ب

  ٦)ظله يوم ال ظل إال ظله اهللا يف 
اتق اهللا حيثما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٧)حسن
ماءها مث  بد جمدع االطراف ، فإذا صنعت مرقة فأكثر امسع وأطع ولو لع: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

قد صلى فقد  مام ن وجدت اإلإانظر أهل بيت من جريانك فأصبهم منه مبعروف ، وصل الصالة لوقتها ، ف
  ٨)أحرزت صالتك وإال فهي نافلة
وال ما نقص مال عبد من صدقة، : أحدثكم حديثا ، ثالثا أقسم عليهن  : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٩)فصرب عليها إال زاده اهللا عزوجل ا عزا ، وال فتح عبد باب مسألة إال فتح له باب فقر ظلم عبد مظلمة 
  ١٠)وغين قوم افتقر ، وعاملا بني جهال ،عزيز قوم ذل: رمحوا ثالثة ا: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

من نفسك ، ومؤاساة االخ من إنصاف الناس : أسد االعمال الثالثة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١١)على كل حال مالك ، وذكر اهللا 

                                                
 .عن ابن عمرورواه أمحد ) ١(
 .العرباض عن والطرباين يف الكبري واحلاكم ابن جرير ، رواه ) ٢(
 .عن أيب سعيدرواه ابن ماجة ) ٣(
 . عن معاذرواه الترمذي ) ٤(
 .عن أيب هريرة والبيهقي  رواه البخاري يف التاريخ ) ٥(
 .عن سهل بن حنيفرواه أمحد واحلاكم ) ٦(
 ...حديث حسن : محد والترمذي، وقالرواه أ) ٧(
 .عن أيب ذر رواه البخاري يف األدب ) ٨(
 . أيب كبشة االمناري عن رواه الطرباين يف الكبري ) ٩(
 . بن طهمان احلديث عن أنس وفيه عيسى  :وقال ،أورده االمام السيوطي يف اجلامع الكبري، الضعفاء يف رواه ابن حبان ) ١٠(
متروك  :وفيه ابراهيم بن ناصح عده الذهيب يف الضعفاء ، قال أبو نعيم) ١/٤٠٤( ل املناوى يف الفيضقا، الرافعي رواه ) ١١(

 . السيوطي لضعفه احلديث هلذا رمز 



 ١٢٨

ذكر اهللا على كل حال ، وإنصاف الناس بعضهم : أسد االعمال ثالثة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١)ومؤاساة االخوان من بعض ، 

والصيام  إذا مات املؤمن كانت الصالة عند رأسه والصدقة عن ميينه ،: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
   ٢)عند صدره

خ يف املال ، مؤاساة األ: إن أحب االعمال إىل اهللا عزوجل ثالث : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٣)وإنصاف الناس من نفسك ، وذكر اهللا على كل حال

ين مباه بكم إحجوا تستغنوا ، وسافروا تصحوا ، وتناكحوا تكثروا ف: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٤)مماأل

حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، واستقبلوا البالء : (  آخر، فحدثه بقوله  ورأى
  ٥)بالدعاء

مة فأحسن أدا مث أعتقها فتزوجها كان له أجران إن الرجل إذا أدب األ: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
فله أجران أثنان ، وأن العبد إذا أدى حق اهللا الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه مث آمن بكتابنا  اثنان ، وإن 

  ٦)وحق سيده كان له أجران اثنان 
الشهيد ، ورجل عفيف فقري مستعفف وذو : أول ثالثة يدخلون اجلنة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

مال  أمري مسلط، وذو ثروة من: أحسن عبادة ربه وأدى حق مواليه ، وأول ثالثة يدخلون النار  عيال ، وعبد 
  ٧)يؤدي حق اهللا ، وفقري فخور ال 

وال حيزم الفزع  ثالثة ال يكترثون للحساب وال يفزعهم الصيحة: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
املسلمني ، ومن أذن سبع  كرب ، حامل القرآن يؤديه إىل اهللا مبا فيه يقدم على ربه سيدا شريفا حىت يرافق األ

  ٨)وعبد مملوك أدى حق اهللا من نفسه وحق مواليهسنني ال يؤخذ على أذانه طمعا ، 
كرب ثالثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود ال يهوهلم الفزع األ: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اهللا عزوجل وأم به قوما وهم به : حىت يفرغ اهللا مما بني الناس  وال يناهلم احلساب 
 مسجد دعا إىل اهللا ابتغاء وجه اهللا عزوجل، ورجل مملوك بالرق فلم يشغله ذلك عن ورجل أذن يف راضون 

  ٩)طلب اآلخرة 
                                                

 .الديلمي عن عليرواه ) ١(
 . عن ثوبانرواه أبو نعيم يف احللية ) ٢(
 .حممد بن علي بن احلسني معضال ابن النجار عن أيب جعفر رواه ) ٣(
 .بن عمراعن  الدميلي واه ر) ٤(
 .العسكري عن احلسن مرسالرواه ) ٥(
 .عن أيب موسىرواه عبد الرزاق يف املصنف ) ٦(
 .عن أيب هريرةرواه ابن حبان والبيهقي ) ٧(
 .عن ابن عباسرواه البيهقي ) ٨(
 . وأبو نصر السجزي يف االبانة ، واخلطيب عن أيب هريرة وأيب سعيد معاالبيهقي  رواه ) ٩(



 ١٢٩

كرب وال يناهلم احلساب هم على كثيب من ثالثة ال يهوهلم الفزع األ: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
وهم يرضون به ، وداع رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اهللا وأم به قوما : حساب اخلالئق  مسك حىت يفرغ من 

  ١)الصلوات ابتغاء وجه اهللا وعبد أحسن فيما بينه وبني ربه وفيما بينه وبني مواليه يدعو إىل 
إمام عادل ، أو ذو رحم وصول ، : إن يف اجلنة درجة ال يبلغها إال ثالثة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٢)صبور ال مين على أهله مبا ينفق عليهم أو ذو عيال 
من الن منكبه ، وحسن خلقه ، وأكرم زوجته إذا  :أال أخربكم خبياركم: (  أى آخر، فحدثه بقوله ور

  ٣)قدر
من وصل من قطعه ،  :أال أدلكم على خري أخالق أهل الدنيا واآلخرة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٤)، وأعطى من حرمه وعفا عمن ظلمه 
إسباغ ! على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات أال أدلكم : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

فذلكم الرباط ! ، وكثرة اخلطا إىل املساجد ، وانتظار الصالة بعد الصالة ، فذلكم الرباط  الوضوء على املكاره 
  ٥)الرباط فذلكم ! 

جهل اجلاهل حلم يرد به : ثالث من مل يكن فيه فليس مين وال من اهللا : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٦)يعيش به يف الناس ، وورع حيجزه عن معاصي اهللا ، وحسن خلق 

إميان باهللا ، : ثالث من كن فيه حرم على النار وحرمت النار عليه : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٧)وتعاىل ، وأن يلقى يف النار فيحترق أحب إليه من أن يرجع يف الكفر وحب اهللا تبارك 

الذاكرون اهللا كثريا بالليل : ثالثة معصومون من شر إبليس وجنوده : (  بقوله ورأى آخر، فحدثه 
  ٨)واملستغفرون باالسحار ، والباكون من خشية اهللا والنهار ، 

من أحسن فيما بينه وبني اهللا كفاه اهللا ما بينه وبني الناس ، ومن أصلح :(  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٩)من عمل آلخرته كفاه اهللا دنياهاهللا عالنيته ، و سريرته أصلح 

من أصبح صائما ، من عاد مريضا ، من شيع جنازة ، من مجعهن يف يوم : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١٠)دخل اجلنة

                                                
 .ط عن ابن عمرالطرباين يف األوس رواه ) ١(
 .الديلمي عن أيب هريرةرواه ) ٢(
 . يف مكارم االخالق من طريق بشر بن احلسني االصبهاين عن الزبري بن عدي عن أنس ابن الل رواه ) ٣(
 .عن كعب بن عجرةرواه الطرباين يف الكبري ) ٤(
 .رواه مسلم وغريه) ٥(
 .الرافعي عن عليرواه ) ٦(
 .عن أنسأمحد واملوصلي وأبو نعيم يف احللية  رواه ) ٧(
 . أبو الشيخ يف الثواب عن ابن عباسرواه ) ٨(
 .يف التاريخ عن ابن عمرورواه احلاكم ) ٩(
 . عن ابن عباسالطرباين يف الكبري واملوصلي رواه ) ١٠(



 ١٣٠

خشية اهللا يف السر : ويت مثل ما أويت آل داودأن أويت ثالثا فقد م: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١)ضى ، والقصد يف الفقر والغىنوالعالنية ، والعدل يف الغضب والر
ومن كثر مهومه فعليه ) احلمد هللا(من تظاهرت عليه النعم فليكثر : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٢)ال حول والقوة إال باهللا: عليه الفقر فليكثر من قول  باالستغفار ، ومن أحل 
هللا ورسوله فليصدق يف حديثه إذا من سره أن حيب اهللا ورسوله أو حيبه ا: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٣)حدث ، وليؤد أمانته إذا ائتمن ، ليحسن جوار من جاوره
من كان يؤمن باهللا ورسوله واليوم اآلخر فليتق اهللا وليكرم ضيفه ، ومن : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٤)أو ليسكت واليوم اآلخر فليقل حقا كان يؤمن باهللا 
مة خبري ما إذا قالت صدقت ، وإذا حكمت عدلت، وإذا ال تزال هذه األ : ( ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٥)رمحت استرمحت 
واذكر ! إذا رأيت الناس يسارعون يف الدنيا فعليك باآلخرة ! يا أبا بكر : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

سلمني عند اهللا حجر ومدر يذكرك إذا ذكرته ، وال حتقرن أحدا من املسلمني ، فان صغري امل اهللا عند كل 
  ٦)كبري

أحسن جوار من جاورك تكن مؤمنا ، وأحب للناس ما ! يا أبا الدرداء : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٧)مسلما ، وارض بقسم اهللا لك تكن من أغىن الناس حتب لنفسك تكن 

مث ينادي جيمع الناس يف صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ، : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
أين الذين كانت تتجاىف جنوم عن : مث يقول  ـثالث مرات  ـأهل اجلمع ملن الكرم اليوم  سيعلم : مناد 

سيعلم أهل اجلمع : أين الذين كانوا ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا؟ مث ينادي مناد : ؟ مث يقول  املضاجع 
  ٨)؟الذين كانوا حيمدون رممث يقول أين احلمادون؟ أين ! ملن الكرم اليوم  

انظر أخالقك اليت كنت تصنعها يف اجلاهلية فاجعلها يف ! يا سائب : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٩)الضيف ، وأكرم اليتيم ، وأحسن إىل جارك االسالم ، اقر 

البتة ،  من ضم يتيما إىل طعامه وشرابه حىت يستغين عنه وجبت له اجلنة: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
والديه أو أحدمها فدخل النار فأبعده اهللا ، ومن أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار مكان كل  ومن أدرك 

                                                
 .عن أيب ذر ابن النجار رواه ) ١(
 .اخلطيب عن أنسرواه ) ٢(
 .الرمحن بن أيب قراد عن عبد ي البيهقرواه ) ٣(
 .عن رجال من الصحابةرواه أمحد ) ٤(
 .واخلطيب يف املتفق واملفترق عن أنسرواه املوصلي ) ٥(
 . السلمي والدميلي عن علي( رواه ) ٦(
 .الدرداء اخلرائطي يف مكارم االخالق عن أيب رواه ) ٧(
 . عن عقبة بن عامرحللية والبيهقي وأبو نعيم يف ا وابن مردويهاحلاكم  رواه ) ٨(
 . املخزومي البغوي عن السائب بن أيب السائب عبد اهللا رواه أمحد و) ٩(



 ١٣١

  ١)من عظام حمرره بعظم من عظامه عظم 
أمسك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على  :يا عقبة بن عامر: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٢)خطيئتك
   :رباعيات
اليت حرم اهللا إال  ال تشركون باهللا ، وال تقتلون النفس : أال إمنا هي أربع : (  ر، فحدثه بقوله ورأى آخ

  ٣)باحلق ، وال تزنون ، وال تسرقون
صدق احلديث ، : أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٤)اخللق ، وعفة مطعم وحفظ االمانة ، وحسن 
  ٥)الغازي ، واملتزوج ، واملكاتب ، واحلاج: أربع حق على اهللا عوم : (  أى آخر، فحدثه بقوله ور

أربع من كن فيه حرمه اهللا تعاىل على النار وعصمه من الشيطان ، من : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
نشر اهللا تعاىل عليه وأربع من كن فيه  ملك نفسه حني يرغب ، وحني يرهب ، وحني يشتهى ، وحني يغضب ، 

  ٦)ورفق باململوك ، وأنفق على الوالدين من آوى مسكينا ، ورحم الضعيف ، : رمحته وادخله اجلنة
لسان ذاكر ، وقلب : أربع من أعطيهن فقد أعطى خري الدنيا واآلخرة : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٧)ا وال مالهال تبغيه خونا يف نفسه على البالء صابر ، وزوجة شاكر ، وبدن 
أن تكون زوجته صاحلة ، وأوالده أبرارا ، : أربع من سعادة املرء : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٨)، وأن يكون رزقه يف بلده وخلطاؤه صاحلني 
ثالث أحلف عليهن ال جيعل اهللا تعاىل من له سهم يف االسالم كمن ال : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

الصالة ، والصوم ، والزكاة ، وال يتوىل اهللا عبدا يف الدنيا فيوليه غريه يوم : م ثالثة االسال سهم له ، وأسهم 
ال يستر اهللا : وال حيب رجل قوما إال جعله اهللا معهم ، والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن ال آمث  القيامة ، 

  ٩)عبدا يف الدنيا إال ستره يوم القيامة 
ضل املؤمنني إسالما من سلم املسلمون من لسانه ويده ، وأفضل أف: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

أحسنهم خلقا ، وأفضل املهاجرين من هجر ما ى اهللا عنه ، وأفضل اجلهاد من جاهد نفسه يف  املؤمنني إميانا 
                                                

 .عمر عن مالك بن وأمحد الباوردي عن أيب بن مالك العامري ، رواه ) ١(
 . واخلطيب عن عقبة بن عامروالطرباين يف الكبري رواه أمحد ) ٢(
 . بن قيسعن سلمة رواه أمحد والترمذي واحلاكم ) ٣(
 .عن ابن عمر الطرباين يف الكبري واحلاكم والبيهقي رواه ) ٤(
 . هريرة عن أيب رواه أمحد ) ٥(
 .احلكيم عن أيب هريرةرواه ) ٦(
 . عن ابن عباسرواه الطرباين يف الكبري والبيهقي ) ٧(
عبد اهللا بن احلكم عن أبيه  خوان عن عن علي ، ابن أيب الدنيا يف كتاب االوالديلمي يف مسند الفردوس ابن عساكر رواه ) ٨(

 .عن جده
 ... عن عائشةرواه أمحد واحلاكم والنسائي والبيهقي ) ٩(



 ١٣٢

  ١)اهللا عزوجل ذات 
ال أن يستهموا لو يعلم الناس ما يف النداء والصف االول مث مل جيدوا إ: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا عليه ، ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح التومها ولو  عليه الستهموا ، 
  ٢) حبوا

إن اهللا تعاىل حد حدودا فال تعتدوها ، وفرض فرائض فال تضيعوها ، : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
 نسيان من ربكم ولكن رمحة منه لكم فاقبلوها وال تبحثوا تنتهكوها ، وترك أشياء من غري وحرم أشياء فال 

  ٣)عنها
بينكم أرزاقكم ،  إن اهللا تعاىل عزوجل قسم بينكم أخالقكم كما قسم: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

ومن أعطاه الدين فقد  وإن اهللا تعاىل يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب ، وال يعطي الدين ، إال من أحب ، 
يأمن جاره بوائقه غشمه وظلمه  والذي نفسي بيده ال يسلم عبد حىت يسلم قلبه ولسانه ، وال يؤمن حىت أحبه ، 

يتصدق به فيقبل منه ، وال يتركه خلف ظهره  ، وال يكسب عبد ماال من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ، وال 
اخلبيث ال ميحو  السيئ باحلسن ، إن إال كان زاده إىل النار ، إن اهللا ال ميحو السيئ بالسيئ ولكن ميحو 

  ٤)اخلبيث
إن : ربك يقرأ عليك السالم ويقول لك! يا حممد : أتاين جربئيل فقال : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

بالفقر ولو أغنيته  عبادي من ال يصلح إميانه إال بالغىن ولو أفقرته لكفر ، وإن من عبادي من ال يصلح إميانه إال 
ال يصلح إال  عبادي من ال يصلح إميانه إال بالسقم ولو أصححته لكفر ، وإن من عبادي من لكفر ، وإن من 

  ٥)بالصحة ولو أسقمته لكفر
احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده : إين أعلمك كلمات ! يا غالم : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

م أن االمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ فاسأل اهللا ، وإذا استعنت فاستعن باهللا ، واعل جتاهك ، إذا سألت 
إال بشئ قد كتبه اهللا لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ مل يضروك إال بشئ قد كتبه اهللا  مل ينفعوك 

  ٦)جفت االقالم ورفعت الصحف عليك ، 
فا وتسوي ،ومرضا حابسا ،وموتا خالسا ،عمال هرما ناغضابادروا باأل: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٧)مؤيسا
  ٨)وأجيبوا الداعي ، وأطعموا اجلائع ، وعودوا املريض ،فكوا العاين: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

                                                
 .عن ابن عمرورواه الطرباين يف الكبري ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .عن أيب ثعلبة رواه احلاكم ) ٣(
 .عن ابن مسعودرواه أمحد واحلاكم والبيهقي ) ٤(
 .عن عمر التاريخ رواه اخلطيب يف) ٥(
 .عن ابن عباس رواه أمحد والترمذي واحلاكم ) ٦(
 .أيب امامة لبيهقي يف شعب االميان عن رواه ا) ٧(
 .موسى عن أيب  رواه أمحد والبخاري ) ٨(



 ١٣٣

من اشتاق إىل اجلنة سارع إىل اخلريات ، ومن أشفق من النار هلى عن : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ١)املصيبات انت عليه الشهوات ، ومن ترقب املوت هانت عليه اللذات ، ومن زهد يف الدنيا ه

ا عبد اهللا وال تشرك به شيئا ، وزل مع القرآن أينما زال ، واقبل احلق : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
بعيدا ، واردد الباطل على من جاء به من صغري أو كبري وإن كان  صغري أو كبري وإن كان بغيضا ممن جاءه من 

  ٢)حبيبا قريبا
أوصيكم بأصحايب خريا مث الذين يلوم ، مي يفشو الكذب حىت حيلف  : ( ورأى آخر، فحدثه بقوله 

يستحلف ، ويشهد الشاهد وال يستشهد ، أال ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان ،  الرجل وال 
يلزم فل ن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد، من أراد حببوحة اجلنة إباجلماعة وإياكم والفرقة ف عليكم 

  ٣)اجلماعة ، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم املؤمن
أطب الكالم ، وأفش السالم ، وصل االرحام ، وصل بالليل والناس نيام : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٤)اجلنة بسالم ، مث ادخل 
، طوىب ملن شغله عيب عن عيوب الناس ، وأنفق الفضل من ماله : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٥)قوله ، ووسعته السنة ومل يعد عنها إىل البدعة وأمسك الفضل من 
إذا وقف السائل على الباب وقفت الرمحة معه ، قبلها من قبلها وردها : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

نظر اهللا إليه رمحة ، ومن أطال الصالة خفف اهللا عنه يوم يقوم  نظر إىل مسكني نظر رمحة من ردها ، ومن 
  ٦)صوت معروف ودعاء مستجاب وحاجة مقضية: الدعاء قالت املالئكة  اس لرب العاملني ، ومن أكثر الن

قطرة دموع من خشية اهللا : ليس شئ أحب إىل اهللا من قطرتني وأثرين : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٧)ة من فرائض اهللاراق يف سبيل اهللا ، وأما االثران فأثر يف سبيل اهللا ، وأثر يف فريض ، وقطرة دم 

ائت املعروف واجتنب املنكر ، وانظر ماذا يعجب أذنك أن يقول لك : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
  ٨)عندهم فأته ، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه القوم إذا قمت من 

  :مخاسيات
وصحتك قبل سقمك ،  ياتك قبل موتك ، ح: اغتنم مخسا قبل مخس : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

                                                
 .لبيهقي يف شعب االميان عن عليرواه ا) ١(
 .ابن مسعود ابن عساكر عن رواه ) ٢(
 . عمرعن رواه أمحد والترمذي واحلاكم ) ٣(
 .عن أيب هريرةرواه أبو نعيم يف احللية ) ٤(
 .عن أنسالديلمي يف مسند الفردوس رواه ) ٥(
 .مرسال عن ثور بن يزيد رواه أبو نعيم يف احللية ) ٦(
 .عن أيب أمامةرواه الترمذي ) ٧(
عن حرملة بن عبد شعب اإلميان  والبيهقي يفوالبغوي يف معجمه والباوردي يف املعرفة  وابن سعد البخاري يف األدب رواه ) ٨(

 .اهللا بن أوس وماله غريه



 ١٣٤

  ١)وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك ، وغناءك قبل فقرك
من عاد مريضا، أو : مخس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على اهللا  : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

بيته فسلم الناس منه  ، أو خرج غازيا ، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقريه ، أو قعد يف خرج مع جنازة 
   ٢)من الناس وسلم 

اتق اهللا وال حتقرن من املعروف شيئا ، ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء  : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
ن إسبال االزار من املخيلة وال حيبها إتلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ، وإياك وإسبال االزار ف املستسقي وأن 

وأجره لك ، وال  هو فيه ، ودعه يكون وباله عليه  عريك بأمر هو فيك فال تعريه بأمراهللا ، وإن امرؤ شتمك و
  ٣)تسنب أحدا

وارض مبا قسم اهللا لك تكن  ،يا أبا هريرة كن ورعا تكن من أعبد الناس: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
م ما تكره لنفسك وإهل الناس ، وأحب للمسلمني واملؤمنني ما حتب لنفسك وأهل بيتك ، وأكره هل من أغىن 

فان كثرة الضحك ! جاورت باحسان تكن مسلما ، وإياك وكثرة الضحك  بيتك تكن مؤمنا ، وجاور من 
  ٤)فساد القلب

من استعاذكم باهللا فأعيذوه ، ومن سألكم باهللا فأعطوه ومن استجار : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
إليكم فكافؤه ، فان مل جتدوا ما تكافؤه فادعوا له حىت تروا  دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع باهللا فأجريوه ، ومن 

  ٩٥كافأمتوه أنكم قد 
من بسط رضاه ، وكف غضبه ، وبذل معروفه ، وأدى أمانته ، ووصل : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٦)عظمنور اهللا األ رمحه فهو يف 
من قطعه ويعطي من حرمه ،  ميان حىت يصلال ينال عبد صريح اإل : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٧)، ويغفر ملن شتمه ، وحيسن إىل من أساء إليه ويعفو عمن ظلمه 
هل تدري أي عرى االميان أوثق؟ أوثق عرى االميان ! يا ابن مسعود: (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

نني أفضل ؟ أفضل الناس هل تدري أي املؤم! ، واحلب يف اهللا ، والبغض يف اهللا ، يا ابن مسعود  الوالية يف اهللا 
إذا  هل تدري أي املؤمنني أعلم الناس أبصرهم باحلق ! أحسنهم عمال إذا فقهوا يف دينهم ، يا ابن مسعود  

هل علمت أن بين ! تقصري ، وإن كان يزحف من أسته زحفا ، يا ابن مسعود  اختلف الناس وإن كان يف عمله
فرقة أقامت يف امللوك ! ينج منها إال ثالث فرق وهلك سائرهن  اثنتني وسبعني فرقة مل إسرائيل افترقوا على 

                                                
 .عن عمرو بن ميمونوأبو نعيم يف احلية يف الزهد، وأمحد عن ابن عباس، رواه احلاكم والبيهقي يف شعب اإلميان ) ١(
 .عن معاذأمحد والطرباين يف الكبري رواه ) ٢(
 .جابر بن سليم اهلجيميعن والترمذي والبيهقي يف شعب اإلميان الطيالسي رواه ) ٣(
 .هريرة عن أيب ابن ماجة رواه ) ٤(
 .وغريهم عن ابن عمر رواه أمحد وأبو داود والنسائيرواه ) ٥(
 .الديلمي عن عليوابن أيب الدنيا يف ذم الغضب عن احلسن ، رواه ) ٦(
 .أبو الشيخ والديلمي عن أيب هريرةرواه ) ٧(



 ١٣٥

فدعت إىل دين عيسى فأخذت وقتلت ونشرت باملناشري وحرقت بالنار فصربت حىت حلقت باهللا ، مث  واجلبابرة 
قامت طائفة أخرى مل يكن هلم قوة ومل تطق القيام بالقسط فلحقت باجلبال فتعبدت وترهبت وهم الذين  
فآتينا الذين  ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا فما رعوها حق رعايتها ( تعاىل ذكرهم اهللا 

الذين مل يؤمنوا يب ومل يصدقوين ، ومل ) وكثري منهم فاسقون(هم الذين آمنوا يب وصدقوين ) آمنوا منهم أجرهم
  ١)يرعوها حق رعايتها وهم الذين فسقهم اهللا

تعبد اهللا وال : مخس إن فعلت ن رأيتين ، وإن مل ترين ! يا خباب : (  ثه بقوله ورأى آخر، فحد
وإن قطعت وحرقت ، وتؤمن بالقدر خريه وشره تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما  تشرك به شيئا 

، وبر اخلطايا كما أن شجرا تعلو الشجر  ٢يكن ليصيبك ، وال تشرب اخلمر فان خطيئتها تفرع أخطأك مل 
! حببل اجلماعة فان يد اهللا مع اجلماعة يا خباب  والديك وإن أمراك أن خترج من كل شئ من الدنيا ، وتعتصم 

  ٣)إنك إن رأيتين يوم القيامة ال تفارقين
  :باعياتس

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 
ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا  من يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة ، ومن يوم القيامة ، و

طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له طريقا  واآلخرة ، واهللا يف عون العبد مادام العبد يف عون أخيه ، ومن سلك 
رسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة كتاب اهللا ويتدا إىل اجلنة ، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون 

  ٤)فيمن عنده ، ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا 
إمام عادل ، وشاب نشأ : سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

د إذا خرج منه حىت يعود إليه ، ورجالن حتابا يف اهللا فاجتمعا على ذلك ورجل قلبه معلق باملسج يف عبادة اهللا ، 
إين أخاف : خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال  وافترقا عليه ، ورجل ذكر اهللا 

  ٥)ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه اهللا رب العاملني ، 
وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه ، تعبد اهللا وال ! لقد سألتين عن عظيم : (  ه بقوله ورأى آخر، فحدث

شيئا ، وتقيم الصالة املكتوبة ، وتؤدي الزكاة املفروضة ، وتصوم رمضان ، وحتج البيت ، أال أدلك  تشرك به 
جوف الليل  ، وصالة الرجل يف  الصوم جنة ، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار! على أبواب اخلري  

وعموده الصالة ، وذروة  رأس االمر االسالم ، من أسلم سلم ! ، أال أخربك برأس االمر وعموده وذروة سنامه 
وهل ! لسانه ، ثكلتك أمك يا معاذ  وأشار إىل  -كف عليك هذا ! سنامه اجلهاد ، ال أخربك مبالك ذلك كله 

                                                
 .عن ابن مسعودصلي والطرباين يف الكبري واحلاكم والبيهقي يف الشعب واملوعبد بن محيد ، واحلكيم ، رواه ) ١(
 .الفرع من كل شئ أعالها يعين تعلو اخلطايا: تفرع ) ٢(
 .خباب عن الطرباين يف الكبري رواه ) ٣(
 .رواه مسلم وغريه) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(



 ١٣٦

  ١)ال حصائد ألسنتهميكب الناس يف النار على وجوههم إ
اتق اهللا ، وأقم الصالة ، وآت الزكاة ، وحج البيت واعتمر ، وبر : (  ورأى آخر، فحدثه بقوله 

  ٢)رمحك ، واقر الضيف ، وأمر باملعروف وانه عن املنكر ، وزل مع احلق حيثما زال والديك ، وصل 
تعبد اهللا ال   على من يسره اهللا عليهوإنه ليسري! لقد سألتين عن عظيم : (   ورأى آخر، فحدثه بقوله 

وحتج البيت ، أال أدلكم  تشرك باهللا شيئا ، وتقيم الصالة املكتوبة ، وتؤيت الزكاة املفروضة ، وتصوم رمضان ، 
الصوم جنة ، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار وصالة الرجل يف جوف الليل ، ! على أبواب اخلري 

وذروة  رأس االمر االسالم ، من أسلم سلم ، وعموده الصالة ! االمر وعموده وذروة سنامه أال أخربك برأس  
وإنا ! اهللا  يا نيب : وأشار إىل لسانه ، قال  -كف عليك هذا ! سنامه اجلهاد ، أال أخربك مبالك ذلك كله 

إال  -أو مناخرهم   -ههم وهل يكب الناس يف النار على وجو! ثكلتك أمك يا معاذ : ملؤاخذون مبا نتكلم قال 
  ٣)ائد ألسنتهمصح

***  
لقد كانت تلك األيام ) .. )األمري((مل أمكث يف الطائف إال تلك األيام األربعة اليت تشرفت فيها بصحبة 

  .. من أكثر األيام بركة يف حيايت 
ملدينة ، وهو يتجول يف شوارع اـ برسول اهللا  )األمري(لقد شعرت ـ وأنا أسري يف الطائف بصحبة 

بل شعرت، وكأن أحفاد أهل الطائف يكفرون عن ذنب أسالفهم .. يدعوها لرا ويهديها لسبيله وأسواقها 
  .)األمري(مبا قابلوه به، بذلك اإلكرام وتلك احلفاوة اليت أفاضوها على وريثه  يف مقابلة رسول اهللا 

أن من مل يتعلم الوعظ على هو سيد الوعاظ، ومعلمهم، و وشعرت يف نفس الوقت بأن رسول اهللا 
  .يديه، فسيتيه يف أودية اهلوى، وسيغرق من يعظه وديان الردى

لقد .. لقد كان األمري رجال رحالة : سألت صاحيب عن سبب تركه لألمري بعد مجيل صحبته له، فقال
  .. كان يشعر أنه كالطبيب الذي يبحث عن األمراض ليعاجلها 

مل  أنت تعلم أن رسول اهللا : أمتعته، فسألته عن قصده، فقال فلذلك ض ذلك اليوم باكرا، وحزم
يترك سوقا، وال قبيلة، وال جمتمعا، وال أفرادا إال وبث فيهم من أنوار اهلداية ما يقيم به عليهم احلجة، ويدهلم 

  .على احملجة
  . ذاك رسول اهللا : قلت
إن الوارث لن يناله حظه من وراثة ..  وال خري فيمن مل حيمل من اهلم ما كان حيمل رسول اهللا : قال

  .نبيه إال بعد أن ميتلئ قلبه أملا لكل معصية، وحزنا على كل عاص
  ما جاء ديننا إال بالرمحة، فكيف تدعوين إىل األمل؟: قلت

                                                
 .عن معاذب رواه أمحد والترمذي وابن ماجة احلاكم والبيهقي يف الشع) ١(
 .خمول السلمي عن رواه الطرباين يف الكبري ) ٢(
 .ورواه احلاكم وأمحد وغريهم..  حسن صحيححديث : رواه الترمذي، وقال) ٣(



 ١٣٧

  .الرمحة هي اليت تدعو إىل األمل: قال
  كيف تقول هذا؟: قلت
  ضائع؟أال تتأمل عندما ترى الفقري اجلائع، واليتيم ال: قال
  .الكل ينشق قلبه هلذه املرائي.. بلى : قلت
  .والورثة يرون يف الناس ما ترون: قال
  .ليس كل الناس هلم من الفقر واليتم ما ذكرت: قلت
أعظم الفقر أن تكون فقريا من ربك، مستغنيا عنه، وأعظم اليتم أن تكون بعيدا عن موالك الذي ال : قال

  .خري إال منه
  رون عباد اهللا ذا املنظار؟فأولياء اهللا ي: قلت
فلذلك ال ترى هلم سرورا إال يف إقبال اخللق على اهللا، ..  وقد ورثوا ذلك من رسول اهللا .. أجل : قال

  .واهتدائهم دي اهللا
***  

ما استتم صاحيب حديثه هذا حىت وجدنا أنفسنا قد قطعنا املرحلة الثانية من الطريق من غري أن نشعر بأي 
  ..  عناء أو تعب

وكأين مع ذلك النيب الواعظ الذي امتأل .. لقد كان خيايل منصرفا متام االنصراف ملا يتحدث به صاحيب 
ومل خيطر على بايل طيلة هذه املرحلة ما كنا نقطعه من .. العامل مجيعا بأنوار عظاته، وتقوت جبمال كلماته 

  .غابات موحشة، ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اجتاه
  .اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد.. لت علي مبجرد قطعي لتلك املرحلة أنوار جديدة لقد نز

  



 ١٣٨

  احملاورثالثا ـ 
  .فحدثين عن رحلتك الثالثة: قلت
البالد اليت تشرفت بقوله .. تلك البلدة العريقة من بالد فارس .. سرت إىل طوس  يف رحليت الثالثة، : قال

  ):١)ذهب به رجل من أبناء فارس حىت يتناولهلو كان اإلميان عند الثريا ل  
وخطر على بايل بعدها اجلموع .. خطر على بايل، وأنا أجتول يف بعض شوارعها العتيقة هذا احلديث 

  .. وأحسن وراثة  ،أكمل وراثة ورثوا رسول اهللا  نالكثرية من العلماء واألولياء والربانيني من الفرس الذي
وخطر على بايل ـ بالتحديد ـ .. حامد الغزايل  وفجأة اإلمام أبولست أدري كيف خطر على بايل 

  ..  ٢الدين علوم املدرسة واخلانقاه اللذين أسسهما بعد عودته من اخللوة ليكونا رمزا إلحياء
: ما خطر ذلك اخلاطر على خاطري حىت رحت أسأل بعض املارة عن آثار املدرسة الغزالية، فابتسم، وقال

  رها؟وملاذا تبحث عن آثا
فهل بقي هلا وجود بعد تلك القرون .. ولذلك أحببت أن أراها .. وأهتم باآلثار .. أنا سائح : قلت
  الطوال؟

وما حفظ باهللا .. وما رفع بنيانه على ذكر اهللا حفظ باهللا .. ما أسس على التقوى ال يهدم : ابتسم، وقال
  .ال يصيبه البلى

  ة؟أتقصد أن آثار املدرسة ال تزال موجود: قلت
  .وأنا الذي تراين أمامك طالب من طلبتها.. بل املدرسة نفسها ال تزال موجودة : قال
  فمن أستاذها؟: قلت
  ..  ٣الغزايل: قال

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
اء اختذ إىل جانب داره مدرسة للفقه(بعد فترة اخللوة مدينة طوس مسقط رأسه رجع إىل  وذلك ملا روي أن الغزايل ملا) ٢(

ووزع أوقاته على وظائف من ختم القرآن وجمالسة أرباب القلوب والتدريس لطلبة العلم وإدامة الصالة ، وخانقاه للصوفية
 )والصيام وسائر العبادات إىل أن انتقل إىل رمحة اهللا تعاىل

حممد بن حممد ، وهو امللقب حبجة اإلسالم )م١١١١ - ١٠٥٨هـ، ٥٠٥ - ٤٥٠(حامد الغزايل نشري به إىل اإلمام أيب ) ٣(
بن حممد، أبو حامد الغزايلّ ولد يف طُوس، وفقد أباه صبيّا، فرباه وصي صويف فترة من الزمن، مث وضعه يف مدرسة خريية يعيش 

سالجقة أتى نيسابور، وتعلَّم التصوف على الفرامدي، والفقه والكالم على إمام احلرمني، مث أتى جملس نظام املُلك، وزير ال. ويتعلم
درس يف بغداد أربع سنوات . ، حيث أقام ست سنوات، عينه بعدها الوزير أستاذًا يف نظامية بغداد)م١٠٨٥(هـ ٤٧٨سنة 

مقاصد الفالسفة؛ حيث عرض فلسفة الفارايب وابن سينا، وافت : مر أثناءها بشكوك وألف كتابني مها) هـ٤٨٨-٤٨٤(
اعتزل التعليم . عشر سنوات، عاد بعدها إىل التعليم يف نيسابور وتفرغ للخلوةغداد، ترك ب. الفالسفة، حيث انتقد هذه الفلسفة

  .أسس مدرسة وخانقاهم و١١٠٦هـ،  ٥٠٠بعد سنة 
؛ )هـ ٤٨٨(؛ املستظهري؛ االقتصاد يف االعتقاد )هـ٤٨٨(؛ افت الفالسفة )هـ٤٨٧(مقاصد الفالسفة : أهم كتبهمن 

؛ )هـ٥٠٣(؛ املستصفى )هـ٥٠٢(؛ املنقذ من الضالل )هـ ٥٠١(ولد، ويسمى الولدية ؛ أيها ال)هـ٤٨٨(إحياء علوم الدين 
  .، وغريها)هـ٥٠٥ - ٥٠٤بني (إجلام العوام عن علم الكالم 



 ١٣٩

  ؟.. ن وجسده السن تالغزايل طو.. ما بك يا رجل : قلت
  .هو ال يزال حيا نابضا باحلياة.. ولكن علمه وما تركه مل تطوه السنون : قال
  لى كتبه؟فأنت تتملذ ع: قلت
  .لكأنه الغزايل نفسه عاد للحياة من جديد.. أنا أتتلمذ على رجل من أحفاده : قال
  .ألن أجلس بني يدي الغزايل، وأتعلم منه يقد شوفما أش.. فأسرع يب إليه : قلت

لست أدري هل .. وبني األصالة واملعاصرة..  ثسار يب الرجل إىل مدرسة مجعت بني القدمي واحلدي
فصارت جتمع .. فرممت، فصارت حديثة بترميمها، أم أا أا حديثة طليت ببعض مظاهر القدمي  كانت عتيقة،

  بني القدمي واحلديث؟
  .. هذا هو الغزايل : دخلت إليه، فاستقبلنا رجل عليه سيما الورثة، قال يل صاحيب

  ؟ ١هل جئت لتتعلم احلوار: مل أدر إال وأنا أسرع إليه، وأقبل يديه، فابتسم، وقال
  .فمن جلس أمام الغزايل مل يصلحه إال الصمت.. أنا جئت ألتلقى، ال ألجادل : قلت

                                                                                                                                 
كتابه وقد اخترناه هلذا الفصل باعتباره من أئمة احلوار الكبار وأعالمه والدعاة إليه، وقد ترك لنا منوذجا طيبا للحوار يف 

هل فيكم  إخواين،  :(وقد استهله بقوله  الباطنية، على شكل حوار بينه وبني رجل من هذا الكتاب فقد جاء  ،)ستقيمالقسطاس امل (
واجلدال مغافصة من  فقد استقبلين رفيق من رفقاء أهل التعليم وغافصين بالسؤال  من أمساري؟ من يعريين مسعه ألحدثه بشيء 
   .الذي دار بينهما ،والذي مشل الكتاب مجيعا ذكر احلوار  مث ،)يتحدى باليد البيضاء واحلجة الغراء

ذكر منوذج للمجادلة احلسنة قوله يف آخر  وإمنا  فحسب، )التعليمية(والذي يدل على أن قصد الغزايل  ليس الرد على 
هذه احملادثات  ضاعيف وتنتفعوا يف ت لتقضوا منها العجب، مع رفيقي ،تلوا بعجرها وجبرها قصيت _ إخواين _ وهاكم :( الكتاب

  )من غرضي فلم يكن ذلك  بالتفطن ألمور هي أجل من تقومي مذهب أهل التعليم،
وأقوال غريهم اليت ال يعتقدها حىت يبني افت  بأقواهلم، فقد كان يلزمهم  ،للحوارمنوذج جيد أيضا ) افت الفالسفة( وكتابه

 .ما ذهبوا إليه
وحاورت فالناً يف ، مراجعة الكالم: واحملاورة..  الرجوع إىل الشيء وعنه :واحلوار) رحو(من الفعل ـ لغة ـ احلوار ) ١(
  .وما أحار بكلمة، وأحرت إليه جواباً، املنطق

الكالم وتبادل (، أو )الكالم املتبادل بني طرفني(، أو )تبادل احلديث( عند املُحدثني بأنهوقد عرف احلوار ـ اصطالحا ـ 
بني املتخاطبني على وجه املراجعة يف  ـأو ما يقوم مقامه  ـهو تردد الكالم ( النسائي أو )ول إىل احلقيقةالرأي من أجل الوص

  )القول وانتظار اجلواب للوصول إىل احلقيقة
يوحي باخلالف أو  كلمة احلوار تتسع لكل أساليب التخاطب، سواء كانت منطلقة من وضع ال والفرق بني احلوار واجلدال أن 

   .هيوحي ب
، وهلذا ورد ذمه عمقها أيضاً معىن التحدي والصراع ختتزن يف داخلها معىن اخلالف والشجار، وحتمل يف ) اجلدال(بينما كلمة  
  )٥: غافر(﴾ ليدحضوا بِه الْحق  وجادلُوا بِالْباطلِ ﴿ : القرآن الكرمي كقوله تعاىليف 

وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي ﴿ :إىل اهللا قيد باحلسن، كما قال تعاىل ويف حال اعتباره أسلوبا من أساليب الدعوة 
 نسوقال تعاىل )٤٦من اآلية: العنكبوت(﴾ أَح ،: ﴿ نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد

  )١٢٥:النحل(﴾  ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين إِنَّ
  

  
 



 ١٤٠

فاحلوار هو الكشاف الذي تكشف به اجلواهر عن معدا، وال ميكن .. بل لن يصلحه إال احلوار : قال
  .التعامل مع اجلواهر قبل التعرف على معدا

  إذن أفتضح؟: قلت
  على دوائه إال بعد أن يفضح داءه؟الطبيب ال ترى أن املريض ال يتعرف أ.. ال يصلح إال من افتضح : قال
  .. صحيح ذلك : قلت
  .فلذلك حنن نكشف عن اجلواهر بالقيل والقال، واجلواب والسؤال، ال باملراء واجلدل: قال
  فهل فمك هو الفم الثالث؟.. إن هذا ما ذكره يل معلم اهلداية : قلت
  .م احملاور، ففمي هو ذلك الفمإن كان الفم الثالث هو ف: قال
  فهل تأذن يل أن أصحبك ألتعلم منك هذا الفم؟: قلت
أسستها بعد جدي ألعلم .. فهذه املدرسة مدرسة احلوار .. آذن لك يف أن تتعلم يف هذه املدرسة : قال

  .كيف حياورون، وفيم حياورون، ومل حياورون الدعاة إىل اهللا السائرين على قدم النيب 
  فأنا لست من هذه البالد؟.. ا شروط التسجيل فيها فم: قلت
  .الصدق والطهارة واهلمة العالية: قال
  فما الشهادة اليت تسلم لطلبة هذه املدرسة؟: قلت
  .وراثة النبوة يف فنون احلوار: قال
  فما أقسامها؟.. أتشرف بأن أنضم إىل هذه املدرسة ـ  من اآلنـ وأنا .. ما أعظمها من شهادة : قلت
  أمل تر أن جدي أبا حامد أسس إحياءه على أربع؟.. ال ميكن لألقسام إال أن تكون أربعة .. أربعة : لقا

  فما األربع اليت أسست عليها مدرستك؟.. أجل : قلت
  .، والسعةواألدبالطهارة، واخلربة، : قال
  فما الطهارة؟: قلت
، وال ميكن له أن ينجح يف حواره ومهته ال ميكن للمحاور أن ينجح يف حواره، وقلبه ممتلئ باخلبائث: قال
  .إىل نفسه، ال إىل احلق الذي يدعو إليه متوجهة

  .. ال مدرسة علمية .. إن هذا يستدعي مدرسة تربوية : قلت
  .. ال خري يف علم ال يريب صاحبه : قال
  فما اخلربة؟ : قلت
  .ال ميكن للمحاور أن حياور إال فيما له خربة فيه: قلت
  .عمق من العلماخلربة أ: قلت
  .وهلذا مسينا هذا القسم قسم اخلربة، ال قسم العلم: قال
  فما األدب؟: قلت
ومن مل يتأدب .. فاألدب هو فراش احلوار ودثاره .. ال ميكن للحوار أن ينجح إال يف ظالل األدب : قال



 ١٤١

  .مع من حياوره لن يزيده حواره معه إال بعدا
  فما السعة؟: قلت
وال يتكرب على أحد من الناس .. هو الذي حياور الكل ويف الكل  لى قدم النيب احملاور السائر ع: قال

  .كما ال يتكرب الطبيب على أي مرض، وال على أي مريض



 ١٤٢

  ـ الطهارة ١
كان ممتلئا بالطالب ) .. الطهارة(هو قسم .. للحوار  ةدرسة الغزالياملكان أول قسم دخلته بعد التحاقي ي

فلم تكن لدراستنا يف سائر .. ض ما جرى يف اليوم األول من دراسيت فيه سأحكي لك باختصار عن بع.. 
  .األيام يف ذلك القسم من قصد إال تعميق ما درسناه يف ذلك الدرس

مل اعتربت الطهارة شرطا من شروط احلوار، وأصال .. يا إمام : بدأ الدرس بسؤال ألحد الطلبة قال فيه
  من أصوله؟
  ؟أليست الصالة هي حوار بني العبد وربه.. الصالة  علىقياسا هلا : الغزايل قال

قَسمت الصالة بيين : قال اهللا عز وجل:(  وقد ورد يف احلديث القدسي قوله .. أجل : قال الطالب
: ، قال اهللا)٢: الفاحتة(﴾ الْحمد للَّه رب الْعالَمني ﴿ : وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد

مالك يومِ ﴿ : أثىن علي عبدي، فإذا قال: ، قال اهللا)٣: الفاحتة(﴾ الرحمنِ الرحيمِ ﴿ : ين عبدي، وإذا قالمحد
هذا بيين : ، قال)٥: الفاحتة(﴾ إِياك نعبد وإِياك نستعني ﴿ : جمدين عبدي فإذا قال :، قال)٤: الفاحتة(﴾ الدينِ 

اهدنا الصراطَ الْمستقيم صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ ﴿ :سأل، فإذا قال وبني عبدي، ولعبدي ما
الِّنيال الضو هِملَي١)هذا لعبدي ولعبدي ما سأل :، قال)٧، ٦: الفاحتة(﴾ ع  

  أال ترى أنه يشترط لصحة الصالة حتقق الطهارة؟: الغزايل قال
   ٢)ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ:(  وقد ورد يف احلديث قوله .. أجل : قال الطالب

  .فهكذا احلوار بني العبد والعبد ال ميكن أن يؤيت مثاره إال إذا تقدمته الطهارة: الغزايل قال
  حوارهم؟هل يشترط على املتحاورين أن يقصدوا دورات املياه قبل ابتداء .. مل أمسع ذا : قال الطالب

  حامد يف أول وظائف طالب العلم؟ ما قاله جدي أبوأمل تقرأ : الغزايل قال
تقدمي طهارة النفس عن رذائل :( ، فقالالعلم لقد ذكر أول وظيفة من وظائف طالب.. بلى : قال الطالب

  )األخالق ومذموم األوصاف
ىل اهللا تعاىل؛ وكما ال تصح الصالة إذ العلم عبادة القلب وصالة السر وقربة الباطن إ:( بقوله  وعلل ذلك

فكذلك ال تصح عبادة الباطن  ،اليت هي وظيفة اجلوارح الظاهرة إال بتطهري الظاهر عن األحداث واألخباث
  )وعمارة القلب بالعلم إال بعد طهارته عن خبائث األخالق وأجناس األوصاف

تنبيه (ففي هذه اآلية  )٢٨من اآلية: التوبة(﴾  إِنما الْمشرِكُونَ نجس﴿ :مث استدل لذلك بقوله تعاىل 
فاملشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول  ،الطهارة والنجاسة غري مقصورة على الظواهر باحلسأن للعقول على 

وخبائث  ،والنجاسة عبارة عما جيتنب ويطلب البعد منه ،ولكنه جنس اجلوهر أي باطنه ملطخ باخلبائث ،البدن
                                                

مالك يف املوطأ وسفيان بن عيينة يف تفسريه وأبو عبيد يف فضائله وابن أيب شيبة وأمحد والبخاري يف جزء القراءة رواه ) ١(
اجة وابن جرير وابن األنباري يف املصاحف وابن حبان والدارقطين والبيهقي يف ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن م

 .السنن عن أيب هريرة 
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ١٤٣

  )جتناب فإا مع خبثها يف احلال مهلكات يف املآلصفات الباطن أهم باال
والقلب بيت هو مرتل :( وعلق عليه بقوله  ١)ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب:(  واستدل بقوله 

املالئكة ومهبط أثرهم وحمل استقرارهم؛ والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة واحلقد واحلسد والكرب 
أىن تدخله املالئكة وهو مشحون بالكالب ونور العلم ال يقذفه اهللا تعاىل يف ف ،والعجب وأخواا كالب ناحبة

وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو من وراِء حجابٍ أَو ﴿ :، كما قال تعاىل القلب إال بواسطة املالئكة
وهكذا ما يرسل من رمحة العلوم إىل ، )٥١:الشورى) (إِنه علي حكيم يرسلَ رسوالً فَيوحي بِإِذْنِه ما يشاُء

فال  ،ون عن الصفات املذموماتؤوهم املقدسون املطهرون املرب ،القلوب إمنا تتوالها املالئكة املوكلون ا
  )يلحظون إال طيباً وال يعمرون مبا عندهم من خزائن رمحة اهللا إال طيباً طاهراً

  هل الغزايل هو الذي ذكر هذا؟: من الطلبة غاضبا، وقالض طالب 
  ..  ٢فهو يف اإلحياء.. أجل : قال الغزايل
  .وهو يسلك سبيلهم.. فكيف ينكر على الباطنية إذن : قال الطالب

  .فال ينبغي لك أن حتكم على الرجل قبل أن تسمع مجيع قوله.. اصرب : قال الطالب األول
  .وهو ال حيتاج منك أي تربير.. يف ذلك  ولكن قوله واضح: قال الثاين
املراد بلفظ  :ولست أقول:( لقد قال الغزايل بعد قوله ذلك استدراكا على من يسيء فهم قوله: قال األول
هو تنبيه عليه، وفرق بني تعبري  :ولكين أقول ،وبالكلب هو الغضب والصفات املذمومة ،البيت هو القلب

بيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر، ففارق الباطنية ذه الدقيقة، فإن وبني التن ،الظواهر إىل البواطن
 ،فال يقتصر عليه ،هذه طريق االعتبار وهو مسلك العلماء واألبرار إذ معىن االعتبار أن يعرب ما ذكر إىل غريه

وكون  ،ه أيضاً عرضة للمصائبكما يرى العاقل مصيبة لغريه فيكون فيها له عربة بأن يعرب منها إىل التنبيه لكون
فاعرب أنت أيضاً من  ،الدنيا بصدد االنقالب، فعبوره من غريه إىل نفسه ومن نفسه إىل أصل الدنيا عربة حممودة

ال ـ ومن الكلب الذي ذم لصفته  ،البيت الذي هو بناء اخللق إىل القلب الذي هو بيت من بناء اهللا تعاىل
واعلم أن القلب املشحون بالغضب  ،اسة إىل الروح الكلبية وهي السبعيةوهو ما فيه من سبعية وجن ـلصورته 

والشره إىل الدنيا والتكلب عليها واحلرص على التمزيق ألعراض الناس كلب يف املعىن وقلب يف الصورة، فنور 
ويف اآلخرة تتبع  ،والصور يف هذا العامل غالبة على املعاين واملعاين باطنة فيها ،البصرية يالحظ املعاين ال الصور
عراض الناس فيحشر املمزق أل ،فلذلك حيشر كل شخص على صورته املعنوية ،الصور املعاين وتغلب املعاين

وقد  ،والشره إىل أمواهلم ذئباً عادياً، واملتكرب عليهم يف صورة منر، وطالب الرياسة يف صورة أسد، كلباً ضارياً
  ٣)وي البصائر واألبصاروردت بذلك األخبار وشهد به االعتبار عند ذ

إذا وعيتم هذا، فاعلموا أن أول شرط من شروط احلوار هو تصفية النفس مبياه التوبة واإلنابة : قال الغزايل

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 . ١/٤٩: اإلحياء: انظر) ٢(
 .٤٩/ ١: اإلحياء) ٣(



 ١٤٤

  .فال ميكن أن حتاور من حتاوره إال وأنت صاحب قلب نقي صاف سليم من كل درن.. والتسليم هللا 
  .إن ذلك يقلل أهل احلوار: قال أحد الطلبة

  .فال ميكن للكدورات أن تثمر إال  الكدورات.. ولكن احلوار لن يؤيت مثاره إال بذلك : يلقال الغزا
  مل ذلك؟: قال الطالب
ويف مجيع كتبه أن أكرب اآلفات اليت تفسد املناظرات ) اإلحياء(لقد ذكر جدي أبو حامد يف : قال الغزايل

وعدم إتيانه مثاره ، بل إن مثاره تصبح  السبب األكرب يف فشل احلوار وأخطرها هي اآلفات النفسية، فهي
  .عكسية ، تزيد الطني بلة

وقد قام بتحليل نفسي رائع لنفسيات املتحاورين اليت مل تتأدب بآداب الشرع ، فذكر اآلفات النفسية 
منبع مجيع األخالق الكثرية اليت تسببها املناظرات العلمية ـ واليت هي نوع من أنواع احلوار ـ ، ويعتربها 

، بل يقيسها على كبائر الفواحش الظاهرة ، باعتبارها ال ختتلف عنها ، وقد قال يف فصل عقده بعنوان ذمومة امل
اعلم وحتقق أن املناظرة املوضوعة لقصد الغلبة ) :( بيان آفات املناظرة وما يتولد منها من مهلكات األخالق(

ملباهاة واملماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع واإلفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس، وقصد ا
  ١)مجيع األخالق املذمومة عند اهللا احملمودة عند عدو اهللا إبليس

مث يتشعب من كل واحدة من هذه :( ويتفرع عن هذه اخلصال خصال أخرى كثرية ، قال الغزايل 
األنفة، والغضب، والبغضاء،  :اخلصال العشر عشر أخرى من الرذائل مل نطول بذكرها وتفصيل آحادها مثل

والطمع، وحب طلب املال، واجلاه للتمكن من الغلبة، واملباهاة، واألشر، والبطر، وتعظيم األغنياء والسالطني 
والتردد إليهم واألخذ من حرامهم، والتجمل باخليول واملراكب والثياب احملظورة، واالستحقار للناس بالفخر 

، وكثرة الكالم، وخروج اخلشية واخلوف والرمحة من القلب، واستيالء الغفلة واخليالء، واخلوض فيما ال يعين
ومن الذي يناجيه؟ وال حيس باخلشوع من قلبه  ،وما الذي يقرأ ،عليه ال يدري املصلي منهم يف صالته ما صلى

بارة وتسجيع اللفظ من حتسني الع: مع استغراق العمر يف العلوم اليت تعني يف املناظرة مع أا ال تنفع يف اآلخرة
واملناظرون يتفاوتون فيها على حسب درجام وهلم درجات . وحفظ النوادر إىل غري ذلك من أمور ال حتصى

شىت وال ينفك أعظمهم ديناً وأكثرهم عقالً عن مجل من مواد هذه األخالق وإمنا غايته إخفاؤها وجماهدة النفس 
   ٢)ا

ونسبتها إىل الفواحش :( لى الكبائر من الفواحش الظاهرة، فيقول والغزايل يقيس هذه املنكرات الباطنة ع
الباطنة من الكرب والعجب واحلسد واملنافسة وتزكية النفس وحب اجلاه وغريها كنسبة شرب اخلمر إىل 

  ) الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة
خري بـني الشرب وسائر الفواحش كما أن الذي :( ويستدل على ذلك بعلة جامعة ينص عليها بقوله

استصغر الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إىل ارتكاب بقية الفواحش يف سكره، فكذلك من غلب عليه حب 
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اإلفحام والغلبة يف املناظرة وطلب اجلاه واملباهاة دعاه ذلك إىل إضمار اخلبائث كلها يف النفس وهيج فيه مجيع 
  ) األخالق املذمومة

من اخلصام املؤدي إىل (لفواحش الباطنة مما يقع فيه املتماسكون أما غريهم ، فيقع منهم بل يذكر أن هذه ا
  )الضرب واللكم واللطم ومتزيق الثياب واألخذ باللحى وسب الوالدين وشتم األستاذين والقذف الصريح

 مما يؤكد وحنن نرى يف وسائل اإلعالم الكثري.. لقد صدق الغزايل فيما ذكره من ذلك : قال أحد الطلبة
  فهل حبث عن أسبابه؟.. قوله هذا 

  .فال ميكن وصف الدواء قبل تشخيص الداء.. أجل : قال الغزايل
يل حي متتلئ به نفوس املتحاورين، والذي فما الذي ذكره من أسباب ذلك الدنس الذي: قال الطالب
  .زيد نريان العالقات إال اشتعااليحوارهم وقودا ال 
أن فروع تلك اخلبائث اليت متأل نفوس املتحاورين تنطلق من أربعة أمراض كربى  لقد رأيت: قال الغزايل

  .وكلها ذكرها جدي أبو حامد، حبمد اهللا.. ، والبغي احلسد، والكرب، والرياء.. 
  وما تأثريه فيه؟.. ، وما عالقته باحلوار احلسدفما منبع : ال الطالبق

كما يشري إىل ذلك .. ه اآلفة الكربى اليت تنخر العالقات لقد ذكر أبو حامد احلسد باعتبار: قال الغزايل
فكل احلسنات اليت تنبت من العالقات الطيبة ..  ١)احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب:(  قوله 

  .بني املتحاورين تأكلها نار احلسد
  فما العلة النفسية لذلك؟: قال الطالب
..  وتارة حيمد كالمه وأخرى حيمد كالم غريه ،يغلب وتارة يغلب تارةأنت تعلم أن احملاور : قال الغزايل

فهو لذلك يتمىن .. وإن محد كالم غريه امتأل حسدا وحقدا .. وهو لذلك إن محد كالمه امتأل إعجابا بنفسه 
خذوا العلم :( ـ رضي اهللا عنه ـ قال ابن عباس ، وهلذا زوال النعم عنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه

  )وال تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإم يتغايرون كما تتغاير التيوس يف الزريبة ،يث وجدمتوهح
  وما تأثريه فيه؟.. ، وما عالقته باحلوار الكربفما منبع : قال الطالب
 وال ينفك:( لقد ذكر أبو حامد ما ينشئه اعتقاد احملاور لغلبته وتفضله على خمالفه، فقال : قال الغزايل

املناظر عن التكرب على األقران واألمثال والترفع إىل فوق قدره حىت إم ليتقاتلون على جملس من االس 
يتنافسون فيه يف االرتفاع واالخنفاض والقرب من وسادة الصدر والبعد منها والتقدم يف الدخول عند مضايق 

انة عز العلم، وأن املؤمن منهي عن اإلذالل الطرق، ورمبا يتعلل الغبـي واملكار اخلداع منهم بأنه يبغي صي
لنفسه، فيعرب عن التواضع الذي أثىن اهللا عليه وسائر أنبـيائه بالذل، وعن التكرب املمقوت عند اهللا بعز الدين 

  )حتريفاً لالسم وإضالالً للخلق به
ففي .. ىل احلقوهلذا ورد التحذير يف النصوص من الكرب، وأمر بالتواضع، وربط كل ذلك باالهتداء إ

يانيب اهللا إنه ليعجبين اجلمال حىت أود أن عالقة سوطي وقبالة نعلي : فقال ،  أن رجال أتى النيب احلديث 
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، أجده عارفا للحق مطمئنا إليه: قال  )كيف جتد قلبك؟(:  فهل ترهب علي الكرب ؟ فقال نيب اهللا  ،حسن
وتغمص الناس فال ترى أحدا أفضل منك وتغمص احلق  ،ولكن الكرب أن تبطر احلق ،فليس ذاك بالكرب(: قال 

   ١)فتجاوزه إىل غريه
ن أبغض شيء إىل املناظر أن يظهر على لسان خصمه احلق، ومهما ظهر تشمر أ(أال ترون .. انظروا 

جلحده وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية إمكانه يف املخادعة واملكر واحليلة لدفعه حىت تصري املماراة فيه عادة 
  ؟)طبـيعية، فال يسمع كالماً إال وينبعث من طبعه داعية االعتراض عليه حىت يغلب ذلك على قلبه

  .. بلى : قال  الطلبة مجيعا بلسان واحد
فال .. فلذلك تبدأ مدرستنا بتربية املتحاورين على التواضع، وعلى تقبل احلق من أي كان : قال الغزايل

  .مبا متتلئ به نفوسنا من أمراض نا نبينا ميكن أن ندنس سنة احلوار اليت سنها ل
  وما تأثريه فيه؟.. ، وما عالقته باحلوار الرياءفما منبع : قال الطالب
.. الرياء هو أن تنشغل النفس برؤية نفسها عن رؤية احلق أو الدفاع عنه أو الدعوة إليه : قال الغزايل

  .وحمال أن يتجلى احلق والنفس يف مرآة واحدة
  فكيف تطهر النفس من الرياء؟ :قال الطالب
ال يهمه يف ذلك إن ظهر .. بتحقيق التوحيد واإلخالص، فال يقصد احملاور إال نصرة احلق : قال الغزايل

  .على لسانه أو ظهر على لسان غريه
ما ناظرت أحداً :( كان يقول .. يصيح ذا، وخيربه عن نفسه به  لقد كان الشافعي وارث رسول اهللا 

ما كلمت أحداً قط إال أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه :( وكان يقول ) .. أن خيطىءقط فأحببت 
وكان يقول ) .. رعاية من اهللا تعاىل، وما كلمت أحداً قط وأنا أبايل أن يبني اهللا احلق على لساين أو على لسانه

وال كابرين أحد على احلق ودافع ما أوردت احلق واحلجة على أحد فقبلها مين إال هبته واعتقدت حمبته، :( 
  )احلجة إال سقط من عيين ورفضته

  وما تأثريه فيه؟.. ، وما عالقته باحلوار البغيفما منبع : قال الطالب
من امتألت نفسه باحلسد والكرب واإلعجاب بالنفس والتباهي ا لن ينظر إىل غريه إال بعني : قال الغزايل

  .ده يف حواره كسبع ضار ليس له من هم إال افتراس فريستهفلذلك جت.. البغي والظلم والعدوان 
ملناظر ال ينفك عن طلب عثرات ا:( لقد ذكر الغزايل بعض ما كان يف عصره من مظاهر البغي، فقال 

أقرانه وتتبع عورات خصومه حىت إنه ليخرب بورود مناظر إىل بلده، فيطلب من خيرب بواطن أحواله ويستخرج 
يعدها ذخرية لنفسه يف إفضاحه وختجيله إذا مست إليه حاجة، حىت إنه ليستكشف عن بالسؤال مقاحبه حىت 

أحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو غريه، مث إذا أحس بأدىن غلبة 
اإلفصاح وال ميتنع عن  ،ويعد من لطائف التسبب ،ويستحسن ذلك منه ،من جهته عرض به إن كان متماسكاً

  )به إن كان متبجحاً بالسفاهة واالستهزاء، كما حكي عن قوم من أكابر املناظرين املعدودين من فحوهلم
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قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي ﴿ :لقد ذكر القرآن الكرمي كيف يقف البغي والظلم حجابا دون احلق، فقال 
  )٣٣:األنعام) (كن الظَّالمني بِآيات اللَّه يجحدونَيقُولُونَ فَإِنهم ال يكَذِّبونك ولَ

لقد أخرب اهللا يف هذه اآلية الكرمية أن الظلم هو السبب يف جحود الظاملني آليات اهللا، ال كون اآليات يف 
  .نفسها تستحق أن تكذب

  أهذه هي اآلفات اليت يتم التكوين فيها يف هذا القسم؟: قال أحد الطلبة
حنن يف هذا القسم حناول أن نعلم الطلبة كيف يتخلصون من هذه اآلفات اخلطرية، .. أجل : لغزايلقال ا

   .ليتمكنوا بعدها من إجراء حوار ناجح يؤيت الثمار اليت يطلبوا.. وكيف متتلئ نفوسهم بالصفاء 



 ١٤٨

  ـ اخلربة ٢
أن ننتقل إىل القسم الثاين،  بعد أن مكثت ما شاء اهللا أن أمكث يف القسم األول أذن يل مع بعض رفاقي

ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ ﴿ :لقد كان مكتوبا يف مدخل ذلك القسم قوله تعاىل ) .. اخلربة(وهو قسم 
ما لَكُم بِه علْم فَلم ها أَنتم هؤالِء حاججتم في﴿ :، وجبانبها قوله تعاىل)٨:احلج) (علْمٍ وال هدى وال كتابٍ منِريٍ

  )٦٦:آل عمران) (تحاجونَ فيما لَيس لَكُم بِه علْم واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ
  .. وقد رأينا يف مدخل ذلك القسم أربعة فروع 

  :الوجهة
﴾ لكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها  ﴿:، وقد علق على بابه قوله تعاىل )الوجهة(بدأنا بالفرع األول، وكان امسه 

مبارك لكم خترجكم من القسم األول، : قابلنا الغزايل يف ذلك الفرع، وهو يقول..  )١٤٨من اآلية: البقرة(
  .فقلما يتخرج منه املتخرجون إال بعد عناء وتعب

فإن ) .. مد الوارثحم(لقد وفقين اهللا يف أوائل حيايت، فصحبت رجال من أهل اهللا امسه : قال أحد رفاقي
  .يكن هناك من سبب لنجاحي يف ذلك القسم، فال أراه يعود إال إليه

  .. وفقين اهللا لصحبته فترة من الزمن .. أنا كذلك : صحت
  .. صاح مجيع أصحايب بذلك 

  .وبركات ذلك الرجل ال نزال ننهل منها حبمد اهللا.. كلنا صحب ذلك الرجل : قال الغزايل
  لمه يف هذا القسم؟فما الذي سنتع: قلت
  .تفسري ما قرأته يف مدخل باب هذا القسم: قال
  )١٤٨من اآلية: البقرة(﴾ لكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها ﴿ :أتقصد قوله تعاىل : قلت
  .فهذه اآلية هي عنوان دراستكم يف هذا الفرع.. أجل : قال

  إليها األديان يف شعائرها؟ أتقصد أنا سنبحث عن أنواع الوجهات اليت تتوجه: قال بعض رفاقي
سنبحث يف هذا الفرع عن أنواع الوجهات اليت تتوجه هلا العقول والقلوب واألرواح واألسرار يف : قال

  .شعائرها ويف حياا
  .إن ذلك سيستفرع منا جهدا كبريا: قلت
إال أن يتعرف  اهللا حياور جهة من اجلهات ليهديها إىل فال ميكن ملن يريد أن.. هو جهد البد منه : قال

ليخاطبها بالعلم ال باجلهل، وباحلقائق ال باألباطيل .. على ما تعتقده تلك اجلهة، وما تستدل به على اعتقادها 
 ..  

عندما الح جلدي أيب حامد أن ينتقد الفلسفة اليونانية، وما كانت حتمله من أنواع الضالل، مل يكتف بأن 
  .. وإمنا راح لكتب الفلسفة يقرؤها بتمعن ومتحيص وتدقيق ..  يكتب قصيدة أو خطبة ميلؤها سبابا وشتائم

: بعلم الفلسفة، وعلمت يقيناً -بعد الفراغ من علم الكالم  -مث إين ابتدأت :( لقد ذكر سر ذلك، فقال 
أنه ال يقف على فساد نوع من العلوم، من ال يقف على منتهى ذلك العلم، حىت يساوي أعلمهم يف أصل ذلك 



 ١٤٩

يزيد عليه، وجياوز درجته فيطلع على ما مل يطلع عليه صاحب العلم، من غوره وغائله، وإذا ذاك ميكن  العلم، مث
ومل أر أحداً من علماء اإلسالم صرف عنايته ومهته إىل ذلك، ومل يكن يف  ،أن يكون ما يدعيه من فساده حقاً

قدة مبددة ظاهرة التناقض إال كلمات مع ـحيث اشتغلوا بالرد عليهم  ـكتب املتكلمني من كالمهم 
والفساد، ال يظن االغترار ا بعاقل عامي، فضالً عمن يدعي دقائق العلم، فعلمت أن رد املذهب قبل فهمه 

  .واإلطالع على كنه رمى يف عماية
فشمرت عن ساق اجلد يف حتصيل ذلك العلم من الكتب، مبجرد املطالعة من غري استعانة بأستاذ، وأقبلت 

وقات فراغي من التصنيف والتدريس يف العلوم الشرعية، وأنا ممنو بالتدريس واإلفادة لثالمثائة على ذلك يف أ
فأطلعين اهللا سبحانه وتعاىل مبجرد املطالعة يف هذه األوقات املختلسة، على منتهى  ،نفس من الطلبة ببغداد

من سنة أعاوده وأردده وأتفقد  علومهم يف أقل من سنتني، مث مل أزل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريباً
  ١)غوائله وأغواره، حىت اطَّلعت على ما فيه من خداع، وتلبيس وحتقيق وختييل، واطالعاً مل أشك فيه

فال ينبغي ملن يريد حماورة أي جهة من اجلهات إال أن يكون له القدرة على فهمها واستيعاب .. وهكذا 
  .ما تطرحه من أفكار
  يكن له القدرة على ذلك؟فإن مل : قال أحد رفاقي

  .. فال ميكن للجاهل أن يكون معلما .. فليلزم الصمت .. من مل تكن له القدرة : قال
  .إن ذلك يقلل الدعاة إىل اهللا: قال الطالب

وال ميكن أن ميارس هذا .. واحلوار العلمي أسلوب من أساليبها .. للدعوة إىل اهللا أساليب كثرية : قال
  .ه ال يزيد طني احلوار إال بلةألن.. األسلوب جاهل 

وهو ال يعرف حىت فصول الكتاب .. إن من قومي من يدعو املسيحيني إىل مناظرات علمية : قلت
  .املقدس

ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ وال هدى ﴿ :وأخربه بقوله تعاىل .. فاره .. ذلك مغرور : قال
ابٍ متال ك٨:احلج) (نِريٍو(  
  .ال عن املسلمني.. إن هذه اآلية تتحدث عن الكفار : قلت
  .ويستوي يف ذلك املسلم وغري املسلم.. اآلية تتحدث عن اادل بغري علم : قال
  فهل يف النصوص املقدسة ما يدل على مراعاة هذا يف احلوار؟: قلت
  .. تجاهلها وما كان لنا أن نتخطى النصوص املقدسة، أو ن.. أجل : قال
  أين ذلك؟: قلت
وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيٍء وقَالَت ﴿ :ألست تقرأ يف القرآن الكرمي قوله تعاىل : قال

قَولهِم فَاللَّه يحكُم  النصارى لَيست الْيهود علَى شيٍء وهم يتلُونَ الْكتاب كَذَلك قَالَ الَّذين ال يعلَمونَ مثْلَ
وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء ﴿ :، وقوله تعاىل )١١٣:البقرة) (بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ
                                                

 .املنقذ من الضالل) ١(
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هاؤبأَحو ١٨من اآلية: املائدة)(اللَّه( وقوله تعاىل ،: ﴿هالْي قَالَتلُولَةٌ وغم اللَّه دي ود)(٦٤من اآلية: املائدة( ،
يضاهئُونَ وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم ﴿ :وقوله تعاىل 

ملَهلُ قَاتقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذفَكُونَ قَوؤى يأَن ؟)٣٠:التوبة) (اللَّه  
  .ويف القرآن الكرمي الكثري من هذا.. بلى : قلت
إن القرآن الكرمي يف هذه اآليات الكرمية يذكر لنا وجهات اليهود والنصارى ومعتقدام ليخاطبهم : قال

  .ل معهاوهو ـ بذلك ـ يدعونا أن نتعرف على الوجهات املختلفة قبل التعام.. على أساسها 
أي أن حوارنا مع النصارى مثال ال يرتبط مبا .. ولكن احلوار قد ال يكون يف تلك الوجهات بذاا : قلت

  . يقولونه عن املسيح 
وال ميكنك أن تتعامل مع حلقة من حلقات .. إن األفكار واملعتقدات سلسلة واحدة .. ولو : قال

  .السلسلة، وأنت جتهل السلسلة مجيعا
  .. لوجهات كثرية جدا ولكن ا: قلت
  .. فعليه أن يتعرف على القبلة اليت تتوجه إليها .. كل من أراد أن حياور جهة : قال
  أتقصد أنا لن ندرس يف هذا الفرع كل الوجهات؟: قلت
لقد عرفت كيف استمر جدي أبو حامد أكثر من سنتني يف .. فلن خترجوا من هنا .. لو فعلنا ذلك : قال

  .ونانية وحدهادراسة الفلسفة الي
  فماذا سندرس يف هذا الفرع إذن؟: قلت
ونتعرف على املصادر اليت ميكن أن تكون مرجعا .. سنتعرف على الوجهات العامة للملل والنحل : قال

  .لنا إذا أردنا العلم التفصيلي عنها
  مل نكتف ذا؟: قلت
أمل تسمع ..  فدناها من نبينا ألن العلم بامللل والنحل وحصرها وتصنيفها من العلوم اليت است: قال

  حديثه يف افتراق امللل والنحل؟
افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافترقت :(  فقد ورد يف احلديث قوله .. بلى : قلت

   ١)النصارى على اثنتني وسبعني فرقة، وستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة
ق املتفرعة عن اليهودية، وعن النصرانية، وذكر ما أصناف الفر أال ترى كيف حصر رسول اهللا : قال

  .سيصل إليه املسلمون من تفرق
ولكن من قومي من يتخذ من هذا احلديث مطية للتفريق بني املسلمني، وزرع األحقاد .. بلى : قلت

  .بينهم
وهم ال يفهمون من النصوص املقدسة إال ما توحي هلم به نفوسهم .. أولئك جهلة أو غافلون : قال

  .املدنسة باحلقد والتعصب والكربياء
                                                

 .وغريهم واحلاكم والترمذي محدرواه أ) ١(
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  فما تفهم أنت؟: قلت
.. وهو يدلنا على التعرف على مقوالت الفرق وامللل والنحل .. أعظم الناصحني  إن رسول اهللا : قال

أال ترى كيف يصنف األطباء املرض الواحد إىل .. ال لنصب عليها نريان أحقادنا، وإمنا لنصيبها ببلسم شفائنا 
  وهكذا؟.. حتت كل نوع منها أنواع أخرى .. فة أنواع خمتل
  .وقد مارست الطب زمنا، وعرفت من علوم ذلك ما وفقين اهللا ملعرفته.. بلى : قلت
  .واعرب من طب األفراد إىل طب اتمعات.. فاعرب من طب األجساد إىل طب األرواح  : قال
لقد قال بعد أن ذكر ما .. يما فقد كان رجال حك.. لقد ذكرين حديثك هذا جبدك أيب حامد : قلت

: ينقسمون إىل ثالثة أقسام ـعلى كثرة فرقهم، واختالف مذاهبهم  ـاعلم أم :( تعلمه من علوم الفالسفة 
  )الدهريون، والطبيعيون، واإلهليون

هم طائفة من األقدمني ( مث ذكر مقوالت كل طائفة، وما متيزت به عن غريها، فذكر أن الدهريني 
أن العامل مل يزل موجوداً كذلك بنفسه، وبال صانع، ومل يزل : نع املدبر، العامل القادر، وزعمواجحدوا الصا

  )احليوان من النطفة، والنطفة من احليوان، كذلك كان، وكذلك يكون أبداً وهؤالء هم الزنادقة
ت، وأكثروا هم قوم أكثروا حبثهم عن عامل الطبيعة وعن عجائب احليوان والنبا(  نيالطبيعيوذكر أن 

فرأوا فيها من عجائب صنع اهللا تعاىل، وبدائع حكمته، مما اضطروا  ،اخلوض يف علم تشريح أعضاء احليوانات
معه إىل االعتراف بفاطر حكيم، مطلع على غايات األمور ومقاصدها، وال يطالع التشريح، وعجائب منافع 

إال ..!  الباين لبنية احليوان، ال سيما بنية اإلنساناألعضاء مطالع إال وحيصل له هذا العلم الضروري بكمال تدبري
تأثري عظيم يف قوام قوى احليوان به، فظنوا  ـالعتدال املزاج  ـأن هؤالء لكثرة حبثهم عن الطبيعة ظهر عندهم 

إعادة أن القوة العاقلة من اإلنسان تابعة ملزاجه أيضاً، وأا تبطل ببطالن مزاجه فينعدم، مث إذا انعدم فال يعقل 
املعدوم، كما زعموا، فذهبوا إىل أن النفس متوت وال تعود فجحدوا اآلخرة، وأنكروا اجلنة والنار، واحلشر 
والنشر، والقيامة، واحلساب، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب، وال للمعصية عقاب، فاحنل عنهم اللجام، وامكوا 

اإلميان باهللا واليوم اآلخر، وهؤالء جحدوا اليوم : هو وهؤالء أيضاً زنادقة، ألن أصل اإلميان. إماك األنعام
  )اآلخر، وإن آمنوا باهللا وصفاته

املتأخرون منهم مثل سقراط وهو أستاذ أفالطون وأفالطون أستاذ ـ وهم (وذكر أن اإلهليني 
من  أرسطاطاليس وأرسطاطاليس هو الذي رتب هلم املنطق، وهذَّب هلم العلوم، وحرر هلم ما مل يكن حمرراً

وهم جبملتهم، ردوا على الصنفني األولني من الدهرية، والطبيعية،  ـ قبل، وأنضج هلم ما كان فجاً من علومهم
 )٢٥من اآلية: األحزاب)(كَفَى اللَّه الْمؤمنِني الْقتالَ ﴿ ووأوردوا يف الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غريهم 

وسقراط ومن كان قبلهم من اإلهليني، رداً مل يقصر فيه حىت تربأ مث رد أرسطاطاليس على أفالطون ، بتقاتلهم
  ١)عن مجيعهم
وهو منهج أشار إليه .. إن ما قرأته من هذا النص يدل على منهج حكيم للمحاور احلكيم .. انظر : قال

                                                
 .املنقذ من الضالل) ١(
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يست الْيهود علَى شيٍء وهم يتلُونَ وقَالَت الْيهود لَيست النصارى علَى شيٍء وقَالَت النصارى لَ﴿ :قوله تعاىل 
) كَانوا فيه يختلفُونَ الْكتاب كَذَلك قَالَ الَّذين ال يعلَمونَ مثْلَ قَولهِم فَاللَّه يحكُم بينهم يوم الْقيامة فيما

  )١١٣:البقرة(
  ما تعين؟: قلت
وهي عداوة ميكن للمحاور ..  إىل العداوة املستفحلة بني اليهود والنصارى إن اآلية الكرمية تشري: قال

  .فيغين نفسه عن جهد كبري قد ال يكون حباجة إليه.. احلكيم أن يستثمرها 
  .لقد ذكر جدك أبو حامد أنه استثمر العداوة فيما بني الفالسفة، والصراع الذي كان بينهم.. نعم : قلت
فاحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها، فهو .. ر الصراع بني الفلسفات املختلفة وهكذا احلكيم يستثم: قال
  .أحق ا

  .. سأضرب لك مثاال : سكت قليال، مث قال
  .هو جلدك أم لك: قاطعه بعض رفاقي قائال ـ وهو يبتسم ـ 

فال تراين .. لقد امتألت حبا له، ففنيت فيه .. ولست سوى جدي .. ليس جدي سواي : ابتسم، وقال
  .. فاعذروين .. أحتدث إال عنه 

  .. ولو أن جلدي سبب يف اكتشافه .. فأنا الذي اكتشفته حبمد اهللا .. أما هذا املثال 
 لقد أردت مرة أن أحاور بعض أهل الكتاب يف التحريف الذي طال كتبهم، ومل يكن لدي الوقت الكايف

الفيلسوف اليهودي .. ينها أن اسبينوزا وقد مسعت ح.. للبحث يف املخطوطات والتراجم والنسخ املختلفة 
 رسالة يف الالهوت والسياسة، وهو أساساً نقد للعهد القدمي وألسفار موسى اخلمسةكان قد كتب .. املعروف 

النقد التارخيي (، أو )نقد العهد القدمي(من أوائل املفكرين الذين وضعوا دعائم العلم الذي يسمى وقرأت أنه .. 
  .فرحت أستثمر كل ما قاله يف ذلك..  )ةللكُتب املقدس

  وماذا لو كان اسبينوزا أخطأ يف استنتاجاته؟: قلت
بل كنت أطلب احلقائق، والتوثيقات .. ومل أكن أطلب االستنتاجات .. أنا ال مين االستنتاجات : قال

س من يأكل التفاح ألست ترى من النا.. أن تستثمرها يف أي حمل  كفيمكن.. أما النتائج .. املرتبطة ا 
  كله مرىب، ومنهم من يأكله مطبوخا؟ناضجا، ومنهم من يأ

  ..  اتفاحأكل املهم أنه : قلت
ألطبخ منه بعد ذلك ما من مجيع أنواع البساتني لقد كنت أحبث عن تفاح احلقائق .. وهكذا فعلت : قال

  .أراه صاحلا للمعد املختلفة
  :املسائل

وقد ) .. اخلربة(الثاين من قسم  عانتقلت مع بعض رفاقي إىل الفر.. ل بعد أن مكثنا فترة يف الفرع األو
ك قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه وال نشرِ﴿ :كتب على بابه قوله تعاىل 

نضعذَ بختال يئاً ويش ونَبِهملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند ناباً مبضاً أَرع٦٤:آل عمران) (ا ب(  
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وقد قابلنا يف مدخل هذا الفرع الغزايل مبتسما مهنئا، فسألناه عن سر وضع اآلية يف مدخل هذا الفرع، 
  .احلوار فيها هنا نبحث يف املسائل املهمة اليت حنتاج إىل: فقال

  كنت أتصور أن احلوار ميكن أن يكون يف كل شيء؟: قلت
فلذلك جعلنا هذا .. ولكنا يف هذه املدرسة خصوصا آلينا على أنفسنا أن نبتعد عن كل لغو .. أجل : قال

  .القسم مركز أحباث يف املسائل املهمة اليت ينبغي احلوار فيها
  فما عالقة ذلك باآلية؟: قلت
فاهللا تعاىل خياطب أهل الكتاب داعيا هلم إىل االجتماع مع .. كرمية هي اليت هدتنا إىل ذلك اآلية ال: قال

  .. واليت هي إفراد العبودية هللا، وترك اخلالفات اجلانبية .. حول القضايا العقدية الكربى  نبيه 
  أهناك خالفات جانبية؟: قلت
  .أكثرها مما ينفخ فيه الشيطانو.. وأكثرها مما يستنفذ اجلهود .. هي كثرية جدا : قال
  فهل وجدمت ما ختمدون به نريان الشياطني؟: قلت
  .وحنن نتدارس ذلك يف هذا الفرع.. وجدنا ـ حبمد اهللا ـ الكثري .. أجل : قال

  .. هل ميكن أن تذكر لنا مثاال على ذلك : قال بعض الطلبة
  أم من عند جدي؟.. مثاال من عندي : قال

  لنا أنك وجدك واحد؟ أمل تذكر: قال الطالب
وقد حاول ـ كعادته يف ..  ١أنتم تعلمون أن من الفرق اليت حاورها جدي فرقة التعليمية.. بلى : قال

وقد رأى من خالل .. التعامل مع مثل هذه القضايا ـ أن حيصر نقاط االختالف املهمة، ويناقشها بعد ذلك
  ..  ء نصرة الصديق اجلاهلسواستقرائه أن السبب يف انتشار أفكارها هو ما مساه ب

أنه ال حاصل عند هؤالء وال طائل لكالمهم، ولوال سوء :( عن هذه الفرقة) املنقذ(امسعوا إليه، لقد قال يف 
إىل هذه الدرجة، ولكن شدة التعصب دعت  ـمع ضعفها  ـنصرة الصديق اجلاهل، ملا انتهت تلك البدعة 
قدمات كالمهم، وإىل جماحدم يف كل ما نطقوا به، فجاحدوهم الذابني عن احلق إىل تطويل الرتاع معهم يف م

ال يصلح كل معلم، بل ال بد من معلم معصوم : احلاجة إىل التعليم واملعلم، ويف دعواهم أنه: يف دعواهم
وظهرت حجتهم يف إظهار احلاجة إىل التعليم واملعلم، وضعف قول املنكرين يف مقابلته، فاغتر بذلك مجاعة 

ذلك من قوة مذهبهم وضعف مذهب املخالفني، ومل يفهموا أن ذلك لضعف ناصر احلق وجعله وظنوا أن 
بطريقه، بل الصواب االعتراف باحلاجة إىل املعلم، وأنه ال بد وأن يكون املعلم معصوماً، ولكن معلمنا املعصوم 

الدعاة وبثهم يف البالد، معلمنا قد علم : ومعلمكم غائب فإذا قالوا: هو ميت فنقول: فإذا قالوا هو حممد 
ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم يف البالد : وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل فنقول

يناً الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْأسالم د﴿ : وأكمل التعليم إذ قال اهللا تعاىل
                                                

حنن ال نقصد هنا أي فرقة من فرق املسلمني، فنحن ـ حبمد اهللا ـ حنترم املسلمني مجيعا مبذاهبهم وفرقهم وطوائفهم، ) ١(
 .ف منهج احلوار، ال لنحكم على طائفة بعينهاوإمنا ذكرنا هذا هنا لنعر
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  ١)، وبعد كمال التعليم ال يضر موت املعلم كما ال يضر غيبته)٣من اآلية: املائدة)(
وهكذا يف تعامله مع الفلسفة، والفالسفة، فقد حاول أن حيصر نقاط االختالف املهمة يف عدد حمدود من 

  )افت الفالسفة(ضمنها كتابه .. املسائل 
وعالقته بالشريعة،  مبينا حكم كل قسم،، ستة أقسامفة إىل لقد بدأ فقسم العلوم اليت خاض فيها الفالس

  .ألنه ال حاجة لإلنكار عليهم يف مسائل ال عالقة هلا بالشريعة
  .فما هذه األقسام لعلنا نقيس عليها غريها: قال أحد الطلبة
وحكمها  عامل،احلساب واهلندسة،وعلم هيئة ال، وهي العلوم اليت تتعلق بالعلوم الرياضيةأوهلا : قال الغزايل

ال يتعلق شيء منها باألمور الدينية،بل هي أمور برهانية ال سبيل إىل جما حدا بعد (كما يقرر الغزايل أنه 
ولكنه مع ذلك حيذر من بعض النتائج السلبية  الفروض الكفائية ما دام حيتاج إليها ، بل إنه جيعلها من ،)فهمها

عتقاد أن مجيع اآلراء الفلسفية من الدقة والوثوق مثل العلوم الرياضية، املنجرة عن النظر فيها ، ولعل أمهها هو ا
وليس يف هذا التحذير من الغزايل إال تنبيه للسبيل االنتقائي الذي اختاره وبىن عليه  ؛)فيكفر يالتقليد احملض(

  .مواقفه
ط مقدمات الربهان وكيفية وتتعلق بالنظر يف طرق األدلة واملقاييس وشرو :العلوم املنطقيةوأما ثانيها، فهي 

الغزايل ـ إال ما حشيت به من أمثلة تتناقض وتتعارض مع كما يذكر وال يتعلق شيء منها بالدين ـ  تركيبها،
وحشاها بدال من ذلك باألمثلة  وألجل ذلك ألف الغزايل كتبه املنطقية،كمعيار العلم وغريه، األصول الدينية،

  .الفقهية
ويرى الغزايل  وتشمل يف مدلوهلا القدمي الطب والكيمياء والفلك وغريها، :يعيةالعلوم الطبوأما ثالثها، ف
ولكنه مع ذلك  ولذلك ال ينبغي خمالفتهم يف شيء منها إال مبا هدى إليه الدليل العلمي، عدم تعرضها للدين،
لها الطبيعة فاعلة فهي إحلادية من حيث جع وكأنه يدعو من خالهلا إىل أسلمة هذه العلوم، ينبه إىل قضية مهمة،

أن تعلم أن الطبيعة مسخرة هللا تعاىل ،وال تعمل بنفسها ،بل هي (ولذلك جيب أثناء مطالعة هذه العلوم  بذاا،
  )والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره ،ال فعل لشيء منها لذاته مستعملة من جهة فاطرها،

يف الوجود بني األسباب واملسببات اقتران ضروري وكذلك ينتقدهم يف حكمهم بأن االقتران املشاهد 
وذلك ملا يلزم عنه من إنكار املعجزات أو تأويلها تأويال  وليس يف اإلمكان إجياد السبب دون املسبب، الزم،

وتأويل تلقف العصا  كما ينقل الغزايل تأويل بعضهم إحياء املوتى بإزالة موت اجلهل حبياة العلم، يعطل معناها،
  . رة على إبطال احلجة اإلهلية شبهات املنكرين على يد موسى سحر السح

وقد رد الغزايل على الفالسفة هذه اجلوانب العتمادهم فيها على الظن والتخمني دون التحقيق العلمي 
ولذلك تكتسب أدلته النقدية هلا قوة علمية تنبئ عن مدى اعتماده املنهج التجرييب يف  املبين على احلجة والدليل،

  .لعلوم الطبيعيةا
وال  ويبحث فيها الفالسفة عن احلكم املصلحية املتعلقة باألمور الدنيوية، :العلوم السياسيةوأما رابعها، ف

                                                
 .املنقذ من الضالل) ١(
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بل ميكن االستفادة من أحباثهم فيها باعتبارها مستمدة ـ كما يرى ـ من  يرى الغزايل لذلك أي تعلق بالدين،
  .املأثورة عن سلف األنبياءومن احلكم  كتب اهللا املرتلة على األنبياء،

وكالمهم فيها ـ كما يلخصه الغزايل ـ يرجع إىل حصر صفات :العلوم األخالقية وأما خامسها، ف
 وهو ال يرى ردها باعتبارها ال تناقض الشرع، النفس وأخالقها وأجناسها وأنواعها وكيفية معاجلتها وجماهدا،

 واملتأهلني الذين مل خيلو من وجودهم أي عصر من العصور، بل يرى أن كالمهم فيها مأخوذ من كالم الصوفية
  .ولذلك فإن االستفادة منهم تلق ملزيد من التجارب والفوائد اليت مل متنعنا الشريعة من األخذ ا

وهو مل .. ألن أكثر أغاليطهم فيها وهي اليت انصب عليها نقد الغزايل، :العلوم اإلهليةوأما سادسها، ف
ومل حيكم عليهم بالكفر أو البدعة كفقيه إال بعد النظر يف عالقة آرائهم مبا جاءت به  ينقدهم كفيلسوف،

الشريعة، ألا عقل من اخلارج، ويستحيل تصادم العقل اخلارجي مع العقل الداخلي ،ولذلك مجع من أقواهلم يف 
ما وراء ذلك من نفيهم  وأما(الباقي، بالبدعة على ثالثة منها، وحكم بالكفر على  اإلهليات عشرين مسألة،

وال جيب تكفري  فمذهبهم فيها قريب من مذهب املعتزلة، إنه عليم بالذات، وما جيري جمراه،:الصفات، وقوهلم 
  )املعتزلة مبثل ذلك

بعد هذا التقسيم ال يرى الغزايل حرجا أن يستفيد اللبيب من كل علومهم ما عدا ما عارض الشرع منها 
  .واحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق ا عاقل،،ألن معرفة احلق مطلب كل 

ال إله :( ويشبه ذلك بالذي يسمع من النصراين قول  وهو ينكر على من يرد عليهم مبجرد كوم فالسفة،
هذا كالم نصراين ،وال يتوقف ريثما يتأمل أن النصراين كافر باعتبار  :فينكره،ويقول، )إال اهللا عيسى رسول اهللا

  . أو باعتبار إنكار نبوة حممد هذا القول 
  :الرباهني

وقد ) .. اخلربة(انتقلت مع بعض رفاقي إىل الفرع الثالث من قسم .. بعد أن مكثنا فترة يف الفرع الثاين 
يل ، وقد القانا الغزا)١١١من اآلية: البقرة)(قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقني﴿ :كتب على بابه قوله تعاىل 

مرحبا بكم يف :  كعهدنا به يف بداية الدخول إىل كل فرع، وبعد أن هنأنا بتخرجنا من الفرع السابق، قال
  .إنه القسم الذي ترثون به سنة الرباهني من إرث احلوار النبوي.. القسم الثالث من أقسام اخلربة 

فكيف تعترب الرباهني .. م النقلية عهدنا بالرباهني تدرس يف العلوم العقلية، ال يف العلو: قال بعض رفاقي
  العقلية إرثا من إرث النبوة؟

، وإلخوانه من األنبياء ألنه مل يكتمل تطبيق الرباهني العقلية ألحد من الناس كما اكتمل للنيب : قال
  .. الكرام 

  فكيف تنسب ذلك لألنبياء؟.. حنن نعرف أن أرسطو هو واضع الرباهني العقلية : قلت
  اخلليل بن أمحد؟ أال تعرف: قال
إنه واضع علم العروض، فهو مكتشف أوزان البحور الشعرية املعروفة وواضع ..  ؟وكيف ال أعرفه: قلت
  .تفعيالا
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  أم معلقة زهري بن أيب سلمي؟ ،أمجل أمعلقته: قال
كيف تقارن بني رجل باحث ال .. ال شك أن بضاعتك مزجاة يف الشعر ..  ؟كالما ب: قلتضحكت، و

  بالشعر بأولئك الفحول الكبار من الشعراء؟ عالقة له
  فعلم من ذكرت من الفحول بالعروض أكرب أم علم اخلليل؟: قال
  .فلم يكن يف اجلاهلية من يعرف حبور الشعر.. بل علم اخلليل : قلت
 نعم رمبا.. فرق كبري بني أن تعرف املقدمات واملقاييس وبني أن تطبقها .. وهكذا الرباهني العقلية : قال

لكن التطبيق املثايل للمنطق مل يتحقق بكماله لغري األنبياء وورثة .. يكون أرسطو أعلم مبصطلحات املنطق 
  .األنبياء

  حتجر واسعا؟ ألست: قلت
.. سليما ال تؤثر فيه أي شهوة أو شبهة عقال إن األحكام العقلية تقتضي .. مل أحجر واسعا .. ال : قال

  .قلي سليما، وهو حماط بأكوام الشهوات والشبهاتفال ميكن أن يكون االستنتاج الع
  ؟!أكوام الشبهات والشهوات : قلت
وحنن يف هذا الفرع من هذا القسم نبحث يف هذه األكوام لنطهر العقل منها، فال ميكن .. أجل : قال

  .للعقل امللطخ بذلك الدنس أن يصدر منه إال الدنس
  .. اضرب يل أمثلة عنها : قلت
ومثَلُ ﴿ :لقد ذكر بعض هؤالء، فقال .. الذي متتلئ به تلك العقول عن مساع غريها  منها الكرب: قال

قعلَا ي مفَه يمع كْمب ماًء صنِداًء وعإِلَّا د عمسا لَا يبِم قعني يثَلِ الَّذوا كَمكَفَر ينلُونَالَّذ)إن ..  )١٧١:البقرة
ومع ذلك خياطب الكفار الذين قد يكون منهم  ،للمؤمن الذي قد يكون حمدود الثقافة ابليغ ايف هذه اآلية تشبيه

 ،قد يضحكون مما يقول أو ،وال يفهمون ما يقول صوته،منه إال العلماء والباحثون وأهل الفكر فال يسمعون 
موجات احلديث ألن  فهم كالراعي الذي ينعق بالغنم واإلبل فال تسمع إال دعاءه ونداءه وال تفهم ما يقول،

  .وبعد النظر متفاوت وطريقة التفكري خمتلفة، خمتلفة،
أو عقل  جبارا حيل أعقد املعضالت الرياضية،رياضيا  كثريا ما نرى عقالف.. صدقت : قال بعض رفاقي

ولكنه إذا ما حدث عن أبسط  أو عقل فيلسوف يقسم الشعرة بذكائه، اقتصادي حيل أفتك أزمات جماعة،
ـ بعد رضي يو أو مسائل غري مطروحة، هذه قضايا هامشية، :وقال نية صعر خده ولوى عنقه،القضايا اإلميا

  . بأن ميوت على إحلاد أو على إميان ال وجود ألي أثر له يف حياتهذلك ـ 
بل يزيد يف تفضيل  شبه اهللا أمثال هؤالء باألنعام تشبيها صرحيا يف القرآن ويف مواضع كثرية،لقد : قال

أَم ﴿ :وقال  ،)٢٢:املائدة(إِنَّ شر الدواب عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذين لَا يعقلُونَ﴿ :قال تعاىل  م،األنعام عليه
  )٤٤:الفرقان(تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا

هؤالء الذين يتيهون مبعارفهم وصنائعهم الدنيوية البسيطة يوجد ما مياثلها يف إن .. صدق اهللا العظيم : قلت
فإن أي عنكبوت يتحدى أبرع  ومل تتلق أي تدريبات، ومل تقرأ الكتب، احليوانات اليت مل تدرس يف اجلامعات،
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خرباء التغذية، بل أي نبات يفقه أسرار اجلو وأي حنلة تفوز على مجيع  وأي منلة تتحدى وزارة متوين، مهندس،
  . كما ال يفقهه خرباء اإلرصاد فيلبس لكل مناخ لبوسه

  فهل هناك غري الكرب من حجب العقل؟: قال بعض رفاقي
فالعقل الذي امتأل صاحبه باحلسد .. كل ما درستموه يف القسم األول هو حجب من حجب العقل : قال

  .مسوم احلسد واحلقد اليت متتلئ ا نفسه واحلقد لن يفكر إال فيما يرضي
ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِميانِكُم كُفَّاراً حسداً من ﴿ :لقد ذكر اهللا تعاىل ذلك، فقال 

) حوا حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَديرعند أَنفُِسهِم من بعد ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَ
لقد ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن احلسد هو الذي حال بني هؤالء وبني التسليم ..  )١٠٩:البقرة(

  .. للحق 
  ..ران هذه األكوامفإن املقاييس العقلية ميكنها أن تطهر العقل من .. ولكن مع ذلك : قلت
  .ويلغي ما تطلبه نفسه من نوازع الشر.. إذا استطاع صاحب العقل أن يعمل عقله .. ذلك صحيح : قال
  .فإن للمنطق مدارس خمتلفة.. أي منطق تعتمدون يف هذه املدرسة : قلت
ملنطق لقد كان ا.. وحنن نعتمد كل ما ورد يف ذلك .. هو باختالف مدارسه يؤول إىل شيء واحد : قال

وقد استخدمه جدي ـ حبمد اهللا ـ خري .. السائد يف عهد جدي أيب حامد هو ما وضعه الفالسفة يف كتبهم 
نسميه يف  ،وإمنا هو األصل الذي ]أي بالفالسفة [ولكن املنطق ليس خمصوصا م :( لقد قال فيه .. استخدام 

فإذا مسع املتكايس  ؛)مدارك العقول(  نسميه ، وقد )كتاب اجلدل(وقد نسميه  ،)كتاب النظر(فن الكالم 
  )فن غريب ال يعرفه املتكلمون ، وال يطلع عليه إال الفالسفة ظن أنه ) املنطق(املستضعف اسم  

فقد  لبعض العلوم كعلم األصول، وأدخل املنطق كتمهيدات  الغزايل ألف يف املنطق جمموعة كتب،بل إن 
كتأسيس فكري لقضايا أصول الفقه وربطها بأصول الدين ،فرأى  كان يقدم له قبل الغزايل مبقدمات كالمية 

وليست هذه (: املستصفى  عن مقدمة قال  ربطها باملنطق حلاجة علم األصول لقضايا املنطق، الغزايل أن األوىل 
قة ومن ال حييط ا،فال ث بل هي مقدمة العلوم كلها، مقدماته اخلاصة به، املقدمة من مجلة علم األصول وال من 

  )بعلومه أصال 
  .. فأنتم تعتمدون هنا على املنطق اليوناين : قلت
وأشار إليه كثريا معتربا إياه  ،جدي يف املنطقأهم كتاب ألفه لقد كان .. بل نعتمد املنطق القرآين : قال

يقول  ،التعليمية الذي وضعه يف األصل ردا على  )القسطاس املستقيم(اخلالف عن اخللق هو  امليزان الذي ينفي 
قواعد العقائد يشتمل عليها الكتاب :أقول  (:من حياته ألفه يف املرحلة األخرية الذي ) املنقذ من الضالل(عنه يف 

وهي املوازين اليت  من التفصيل والتنازع فيه يعرف احلق فيه بالوزن بالقسطاس املستقيم، والسنة وما وراء ذلك 
املستقيم ا يف كتاب القسطاس ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه، وهي مخسة ذكر(  

  فما تلك املوازين؟: قال أحد رفاقي
وهي بذلك جتمع .. هي موازين جتمع بني املنطق الذي يعرفه أهل الفلسفة، وبني النصوص القرآنية : قال
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ه مث خيالف في ،يتصور أن يفهم ذلك امليزان ال :( لقد ذكر الغزايل غايته من ذلك، فقال .. بني النقل والعقل 
وتعلمته منه ، وال خيالف فيه أهل املنطق ، ألنه موافق ملا شرطوه يف  أهل التعليم ألين استخرجته من القرآن 

يعرف احلق يف  وبه  ألنه موافق ملا يذكره يف أدلة النظريات، خمالف له، وال خيالف فيه املتكلم، املنطق غري 
  )الكالميات
  هي؟ فما.. لقد شوقتنا إىل هذه املوازين : قلت
  .وميزان التعاند.. وميزان التالزم .. ميزان التعادل : هي ثالثة موازين: قال
  فما ميزان التعادل؟: قلت
  ..  ١له ثالثة أشكل: قال

فَإِنَّ اللَّه يأْتي بِالشمسِ من : ﴿ على لسان إبراهيم  تعاىل ومثاله قوله و.. أما أوهلما، فامليزان األكرب 
كل من يقدر على إطالع : وصياغة هذا امليزان هي ،)٢٥٨من اآلية: البقرة)(ت بِها من الْمغرِبِ الْمشرِقِ فَأْ

بالضرورة  فلزم من جمموعهما  أصل؛ وإهلي هو القادر على اإلطالع، وهذا أصل آخر؛ الشمس فهو اإلله، فهذا 
   .أ هي ج:ن هي ج ،إذ ب و هي ب، أ :وميكن صياغته رمزيا هكذا  أن إهلي هو اإلله،

من : األنعام)(ال أُحب الْآفلني : ﴿ومثاله قوله تعاىل عن إبراهيم ..  امليزان األوسطوأما الثاين، ف
وميكن صياغته رمزيا .. فالقمر ليس بإله  ؛ واإلله ليس بآفل ،أن القمر آفل: وصياغة هذا امليزان هي  ،)٧٦اآلية

   .ت جأ ليس :  وج ليست ب ،إذن  أ هي ب،:هكذا 
  ؟الفرق بني هذا امليزان وامليزان األكربفما : قلت
خبالف ما  جزئيات املوصوف كلها، الصفة يف امليزان األكرب عامة تشمل ف.. الفرق بينهما واضح : قال

شيئني متباينني كل التباين حبيث ينفي عن أحدمها ما يثبت  هي عليه يف امليزان األوسط حيث تنحصر يف 
  .لآلخر

  الشكل الثالث من أشكل ميزان التعادل؟فما : قلت
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ ﴿ : ومثاله من القرآن الكرمي قوله تعاىل.. امليزان األصغر : قال

 ،)٩١من اآلية: األنعام)(وهدى للناسِ ت اللَّه علَى بشرٍ من شيٍء قُلْ من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاَء بِه موسى نوراً
إذن بعض البشر أنزل عليهم  وقد أنزل عليه الكتاب، بشر، ووجه الوزن ذا امليزان هو أن موسى  

   .إذن بعض أهي ج وب هي ج، ب هي أ، :وصياغته الرمزية هي.. الكتاب 
الصفات الذاتية اليت تشترك فيها  ييز بني والفرق بني هذا امليزان وما قبله أته يستخدم يف التخصيص والتم

  .يشترك فيها إال قسم من هذه اجلزئيات عموم جزئيات اجلنس والصفات العرضية اليت ال 
  فما امليزان الثاين؟: قلت
تابع له يف كل حال،  أن كل ما هو الزم للشيء ـ الغزايل ـ كما عرفه و وه..  ٢ميزان التالزم: قال

                                                
 .بأشكال قياس أرسطو االقتراين الثالثة هذه املوازين الثالثة املشكلة مليزان التعادل تشبه ما يعرب عنه يف املنطق  ) ١(
 .الشرطي املتصل وهذا امليزان هو املسمى يف املنطق بالقياس ) ٢(



 ١٥٩

أما نفي امللزوم  امللزوم يوجب بالضرورة وجود الالزم، ووجود  رورة نفي امللزوم،فنفي الالزم يوجب بالض
   .نتيجة هلما ووجود الالزم فال 

وصياغة ،  )٢٢من اآلية: االنبياء)(لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا ﴿ : ضرب له مثاال بقوله تعاىلقد و
وهذا أصل  ومعلوم أما مل تفسدا، فهذا أصل، لفسدتا، السموات واألرض إهلان  هذا امليزان هي أنه لو كان يف

   .وإثبات اإلله الواحد نفي اإلهلني، فيلزم منهما ضرورة  آخر؛
  فما امليزان الثالث؟: قلت
ثبوت  فيلزم من  كل ما احنصر يف قسمني،(بأن ـ يعرفه الغزايل وهو ـ كما ..  ميزان التعاند: قال
  ١)منحصرة، ال منتشرة ومن نفي أحدمها ثبوت اآلخر بشرط أن تكون القسمة  ي اآلخر،أحدمها نف

قُلْ من يرزقُكُم من السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا ﴿ :من القرآن الكرمي بقوله تعاىل وقد ضرب له مثاال 
إنا أو إياكم لعلى هدى أو ( :ووجه االستدالل به هو ،)٢٤:سـبأ() أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضاللٍ مبِنيٍ

   )أنتم ضالون :والنتيجة هي ومعلوم أننا لسنا يف ضالل، مبني، يف ضالل 
  .. إن ما ذكرته من املوازين العقلية هي نفس املقاييس املنطقية : قال بعض رفاقي

بعدما  )القسطاس املستقيم(يقول يف  به، سا والغزايل يقر بذلك ،وال يرى بأ.. لقد ذكرت لكم ذلك : قال
وما عندي أين سبقت إىل استخراجها  أما هذه األسامي فأنا ابتدعتها،       (:سأله رفيق التعليم عن تلك املوازين 

املتأخرين أسام سوى ما  وأما أصل املوازين فقد سبقت إىل استخراجها، وهلا عند مستخرجيها من  القرآن؛ من 
أسام أخر كانوا قد ـ صلوات اهللا عليهما ـ  وعيسى ند بعض األمم اخلالية السابقة على بعثة حممد ذكرا، وع

  )ـعليهما السالم ـ وموسى  تعلموها من صحف إبراهيم 
  فهل سندرس يف هذا الفرع هذه املوازين؟: قلت
اور وعقله ال يعرف فال ميكن للمحاور أن حي.. يف هذا الفرع ستتدربون على هذه املوازين وغريها: قال

  .ا يزنممكيف يزن، وكيف يتثبت 
  :التسيري

) اخلربة(انتقلت مع بعض رفاقي إىل الفرع الرابع واألخري من قسم .. بعد أن مكثنا فترة يف الفرع الثالث 
من : البقرة)(ج يسأَلونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْح﴿ :وقد كتب على بابه قوله تعاىل .. 
، وقد القانا الغزايل كعهدنا به يف بداية الدخول إىل كل فرع، وقد كان أول ما سألته هو عن سر )١٨٩اآلية

  .هذه اآلية تشري إىل العلم الذي ستدرسونه يف هذا الفرع: وضع آية األهلة يف مدخل الفرع، فقال
  أي علم؟: قلت
  .التسيريعلم : قال
  .درس يف االقتصاد والسياسةبالتسيري يعهدي : قلت
أو حنفظ به .. وحنن نستثمر التسيري يف االقتصاد والسياسة لنحفظ به احلوار من أن يتحول إىل جدل: قال

                                                
 .رواه ) ١(



 ١٦٠

  .اجلدل من أن يتحول إىل اجلدال باليت هي أسوأ، ألنا أمرنا أن ال جنادل إال باليت هي أحسن
  فما عالقة اآلية بذلك؟: قلت
نزلت يف معاذ بن جبل ، وثعلبة : قال ـ رضي اهللا عنه ـ  عن ابن عباسوهلا لقد ورد يف سبب نز: قال

يا رسول اهللا ما بال اهلالل يبدو ويطلع دقيقاً مثل اخليط، مث يزيد حىت : بن غنمة ، ومها رجالن من األنصار قاال
  .١فرتلتيعظم ويستوي ويستدير، مث ال يزال ينقص ويدق حىت يعود كما كان ال يكون على حال واحد؟ 

وأنا مل أسأل عن ذلك ، وإمنا أسأل عن احلكمة من وضع هذه اآلية يف .. أعرف سبب نزول اآلية : قلت
  .هذا احملل
لقد سأل هؤالء عن مسألة ترتبط .. إن اهللا تعاىل يف هذا اجلواب يعلمنا كيف جنيب، وكيف حناور : قال

فصرفوا عنها صرفا حسنا إىل ما .. ذلك احلني  بعلم الفلك، وهي فوق ذلك ترتبط بعلوم ال قبل هلم ا يف
  .ينفعهم

مىت الساعة يا رسول اهللا؟ :  إن ذلك يشبه ما ورد يف احلديث من أن أعرابياً قال لرسول اهللا : قلت
ما أعددت هلا من كثري صالة، وال صوم، وال صدقة، ولكين أحب اهللا : ، قال)ما أعددت هلا؟:(  فقال 

  ٢)مع من أحببتأنت : (ورسوله، قال
دون أن يشعر .. صرف السائل عما ال ينفعه إىل ما ينفعه أحسنت بذكر هذا املثال، فرسول اهللا : قال
، فرمبا يقع يف نفس األعرايب ما يقع، لقرب )ال أعلم مىت يوم القيامة:(  فلو قال له رسول اهللا .. السائل 

كان من حكمة رسول وهلذا ..  يفيده أي فائدة جديدة باإلضافة إىل أن ذلك ال.. عهده باجلاهلية، أو جلهله 
إىل جواب ينفعه يف دينه وآخرته، وينفع األمة من بعده، فقال له ، صرفه عن سؤاله الذي ال ينفعه جوابه اهللا 
) :هلا؟و ينفعه مبا ينفعه عما ال  غلوانش.. فانصرف األعرايب عن سؤاله ، )ما أعددت.  

 كرمي إىل هذا أيضا يف قوله تعاىل خمربا عن احلوار الذي جرى بني موسى لقد أشار القرآن ال: قلت
) ١٧(أَنْ أَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ ) ١٦(فَأْتيا فرعونَ فَقُولَا إِنا رسولُ رب الْعالَمني  ﴿ : وفرعون، كما قال 

ف لَبِثْتا ويدلا وينف كبرن قَالَ أَلَم نِنيس رِكمع نا م١٨(ين ( رِينالْكَاف نم تأَنو لْتي فَعالَّت كلَتفَع لْتفَعو)١٩ (
 الِّنيالض نا مأَنا إِذًا وهلْت٢٠(قَالَ فَع (نيلسرالْم نلَنِي معجا وكْمي حبي رل بهفَو كُمفْتا خلَم كُمنم ترفَفَر 

قَالَ رب ) ٢٣(قَالَ فرعونُ وما رب الْعالَمني ) ٢٢(وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائيلَ ) ٢١(
 نِنيوقم متا إِنْ كُنمهنيا بمضِ والْأَرو اتاوم٢٤(الس (وعمتسأَلَا ت لَهوح نمنَ قَالَ ل)٢٥ ( برو كُمبقَالَ ر

 نيلالْأَو كُمائ٢٦(َآب ( ٌوننجلَم كُملَ إِلَيسي أُرالَّذ ولَكُمسقَالَ إِنَّ ر)ا ) ٢٧مرِبِ وغالْمرِقِ وشالْم بقَالَ ر
قَالَ أَولَو جِئْتك ) ٢٩(ي لَأَجعلَنك من الْمسجونِني قَالَ لَئنِ اتخذْت إِلَها غَيرِ) ٢٨(بينهما إِنْ كُنتم تعقلُونَ 

ونزع يده ) ٣٢(فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هي ثُعبانٌ مبِني ) ٣١(قَالَ فَأْت بِه إِنْ كُنت من الصادقني ) ٣٠(بِشيٍء مبِنيٍ 
 رِيناظلناُء لضيب يالشعراء(﴾ )٣٣(فَإِذَا ه(  

                                                
 .ابن عساكر بسند ضعيفاه رو) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ١٦١

  .. وحنن نستثمرها هنا خري استثمار ونكت بديعة،  يف هذه احملاورة فوائد جليلة، : قال
وهذا توجيه للحوار، وحتكم ..  بدأ حماورته بالبيان، وأنه وأخاه رسوال رب العاملني فمنها أن موسى 

  .. يف موضوعه حىت ال يصرفه فرعون إىل أي موضوع آخر 
فقد اعترض عليهما ، وراء ما يثريه فرعون، مما ليس هو حمل احملاروة وسى عدم انسياق مومنها 
إشغاالً هلما عن نقطة  )١٨:الشعراء(﴾  سنِني أَلَم نربك فينا وليداً ولَبِثْت فينا من عمرِك ﴿ : فرعون بقوله

   .البحث، وهي إثبات الربوبية هللا
  )١٩:الشعراء(﴾ وأَنت من الْكَافرِين  لْت فَعلَتك الّتي فَعلْتوفَع﴿ .. : مث ذكّره بقتل الرجل

بادره باالعتراف، حىت ال ف، ما يريده فرعون من صرف احلوار عن موضوعه احلقيقيإىل  فتنبه موسى 
﴾  وأَناْ من الضالّني قَالَ فَعلْتهآ إِذاً ﴿  واملوقف ال يسمح بضياع شيء منه، يضيع الوقت يف ذلك، فالوقت مثني، 

  )٢٠:الشعراء(
بذلك الطريق على فرعون، كي ال خيرج عن املوضوع، وحىت ال حيول احملاورة إىل  فقطع موسى 

   .شخصية قضايا 
رابطا هلا باملوضوع الذي جاء من أجله، والذي هو حترير بين  مث رد على شبهته يف مسألة تربيته باختصار

هل تعادل نعمة تربيتك يل، : أي، )٢٢:الشعراء(﴾ نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائيلَ وتلْك ﴿ : إسرائيل
إسرائيل، بتربيتك يل، وبعبارة  باإلساءات واألذيات لبين إسرائيل، أو تريد أن تستر ظلمك، وتعبيدك بين 

   . لبين إسرائيل أتذكر ومتن علي بتربيتك يل، وتتناسى ظلمك واستعبادك: أخرى
واحلضور بإثارة املاضي، جلأ إىل االام املباشر، وحاول السخرية  فلما فشل فرعون يف إشغال موسى 

مبثل هذه االامات، ألن فرعون أُسقط يف يديه، فال حاجة  فلم يعبأ موسى ، موسى واامه باجلنون من 
   .لوقت أمثنالشخصية، فالقضية أكرب، وا بعد ذلك للرد على األمور 

﴾ وما رب الْعالَمني  ﴿ :فلما استهزأ فرعون به قائالً ..  يف بيانه، ويف عرض أدلته استمر موسى لقد 
  ) ٢٤: الشعراء(﴾ رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما إِنْ كُنتم موقنِني ﴿ : كان جواب موسى )٢٣:الشعراء(

ربكُم ﴿ :ردا عليه  ، قال موسى ) ٢٥:الشعراء(﴾ أَلَا تستمعونَ ﴿ :أل حوله وملا قال فرعون للم
 نيلالْأَو كُمائَآب بر٢٦: الشعراء(﴾ و (  

رب الْمشرِقِ ﴿ :يف غري مباالة مبا ميس شخصه   وملا امه فرعون بتهمة اجلنون، أجابه موسى
  )٢٨:الشعراء(﴾ ن كُنتم تعقلُونَ والْمغرِبِ وما بينهمآ إِ

لكل ما يرتبط بشخصه، بل بقي مصرا على املوضوع الذي جاء من أجله  وهكذا مل يلتفت موسى 
  .إىل آخر حلظة



 ١٦٢

  ـ األدب ٣
بعد أن مكثت ما شاء اهللا أن أمكث يف القسم الثاين بفروعه األربع، أذن يل مع بعض رفاقي أن ننتقل إىل 

وال تجادلُوا أَهلَ ﴿ :لقد كان مكتوبا يف مدخل ذلك القسم قوله تعاىل ) .. األدب(هو قسم القسم الثالث، و
نسأَح يي هابِ إِلَّا بِالَّتت٤٦من اآلية: العنكبوت)(الْك( وقوله تعاىل ،: ﴿ نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو)(النحل :

  )١٢٥من اآلية
أمامها مصنفات قدمية، سألنا الغزايل الذي  ،ي يشبه املسجد حلقات كثريةوقد رأينا يف ذلك القسم الذ

هؤالء أساتذة جاءوا من أصقاع األرض يتدارسون ما ورد يف السنة : كان يف استقبالنا عن هذه احللقات، فقال
  ..  ١والسرية املطهرة من آداب احلوار

  مل يفعلون ذلك؟: قلت
.. ، فال يصدر عن اإلنسان الكامل إال الكمال  ك رسول اهللا هم يعلمون أن الكمال مرتبط بسلو: قال

  .. فلذلك راحوا يبحثون يف هديه عن آداب احلوار 
  ئض؟أم واجبات وفرا.. أم مباحات وجائزات .. أهذه اآلداب سنن وفضائل : قلت
مز هو ر فمحمد .. ومستحب ومباحال يفرق يف هذا بني واجب  السائر على قدم رسول اهللا : قال

وما على من يريد الكمال إال أن يسري على هديه من غري أن .. الكمال، وهو الذي أدبه ربه، فأحسن تأديبه 
  .يتيه يف اجلدل أو يغرق يف أوحال التكلف والفضول

  فكيف نتعلم يف هذه احللقات الكثرية؟: قلت
  .ما ليس يف غريهاففي كل زهرة من الرحيق .. طوفوا عليها كما يطوف النحل على األزهار : قال

فقد كانوا .. يبدو أم قدموا من جزيرة العرب.. كانت أول حلقة بدأت ا جلس فيها قوم من البدو 
  ..يرتدون ما يرتديه أهل تلك املناطق من ثياب 

ملا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس قرأ قارئهم من الكتاب الضخم الذي كان بني يديه ما حدث به 
يا بين فهر، يا بين : على الصفا فجعل ينادي  صعد النيب )٢١٤:الشعراء) (ذر عشريتك الْأَقْربِنيوأَن﴿ :نزلت 

عدي، لبطون قريش حىت اجتمعوا، فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ما هو، فجاء أبو 
نعم ، : غري عليكم أكنتم مصدقي ؟  قالوا أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن ت: فقال، هلب وقريش

تبا لك سائر اليوم، أهلذا : فقال أبو هلب، فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد: قال ، ما جربنا عليك إال صدقا
   ٢)١:املسد) (تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب﴿ :فرتلت !.. مجعتنا؟

ما الذي ميكن استثماره من هذا احلديث من : ، وقالبعد أن أى احملدث حديثه التفت إىل احمليطني به
  اهلدي النبوي يف احلوار؟

                                                
مدينة  املقام يف )مؤمتر احلوار مع اآلخر يف الفكر اإلسالمي(استفدنا يف هذا املبحث خصوصا من البحوث املقدمة يف ) ١(

 ..  هـ٣٠/٣/١٤٢٨ – ٢٨يف الفترة من  الشارقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
 .رواه البخاري) ٢(
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مل يبدأ  وهلذا ترون النيب لينتفع به اجلميع،  اجلهر باحلوار منأحيانا ال بد .. اجلهر باحلوار : قال أحدهم
  .حديثه حىت اجتمعت اجلموع حوله

وهو  ،اختار مكانا عاليا متوسطا يعرفه كل الناس فالنيب ..  اختيار املكان والزمان املناسبني: قال آخر
  .جبل الصفا

شد انتباه وذلك ل.. يف بدء احلوار  تهإشارة مهمة إىل أمهيففي احلديث .. حسن االستهالل : قال آخر
  .السامعني

 إلزام) أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي؟:(  يف قوله : قال آخر
خلطابه معهم جبعلهم يقرون له بالصدق واألمانة، مما يلزمهم التصديق مبا يقول  حيث مهد .. للمحاور 

  .خاصة يف قوله على اهللا تعاىل ، فما كان ليترك الكذب على الناس مث يكذب على اهللا تعاىل
ولو أساء  ،فمن الصرب على رد الطرف املخال يف احلديث نرى ـ أيضا ـ ما كان عليه : قال آخر

  .وذلك ليكون عربة ملن يعترب ،مل يرد على أيب هلب إساءته، إمنا توىل اهللا تعاىل الرد فالنيب .. األدب 
غضب ألنفسنا، لعل الطرف اآلخر يرعوي أو يشعر بسوء تصرفه نوال  ،فاملطلوب منا هو التحمل والصرب

وال تستوِي الْحسنةُ وال السيئَةُ ادفَع بِالَّتي ﴿ : ، كما قال تعاىلفيندم ويكون سبا يف تراجعه عن مذهبه السىيء
يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح ي٣٤:فصلت) (ه(  

ـ أن عتبة بن ربيعة من ابن اسحق مسعت القارئ فيها يقرأ ما حدث به .. انتقلت إىل حلقة أخرى 
يا : ـ  جالس يف املسجد وحده وهو جالـس يف نادي قريـش ورسول اهللا ـ قال يوما  ـسيدا  وكان

ـ معشر قريش أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ 
الوليد قُم إليه فكلمه، يا أبا : فقالوا ـ يزيدون ويكثرون وذلك حني أسلم محزة ورأوا أصحاب رسول اهللا 

يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من البسطة يف (: فقال له فقام إليه عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا 
العشرية واملكان يف النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به مجاعتهم وسفّهت به أحالمهم وعبت 

، فامسع مين  أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها به آهلتهم ودينهم، وكفّرت به من مضى من آبائهم
  )بعضها

يا ابن أخي، إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون : قال
أكثرنا ماال ، وإن كنتَ  تريد به شرفا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن 

  ...سك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منهنف
فامسع : قال ، نعم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال:  قال ، يستمع منه حىت إذا فرغ عتبة، ورسـول اهللا 

) ٢(تنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ ) ١(حم  بسم اهللا الرمحن الرحيم﴿ : ، فقرأ رسول اهللا أفعل: مين ؟ قال
﴾ ) ٤(بشريا ونذيرا فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لَا يسمعونَ ) ٣(كتاب فُصلَت َآياته قُرَآنا عربِيا لقَومٍ يعلَمونَ 

فيها يقرؤها عليه، فلما مسعها منه عتبة أنصت هلا وألقى يديه خلف ظهره  ، مث مضى رسول اهللا )فصلت(
قد مسعت يا أبا الوليد ما : ( إىل السجدة منها فسجد مث قال ما، يسمع منه، مث انتهي رسول اهللا معتمدا عليه
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  )مسعت، فأنت وذاك
 ،حنلف باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به: فقام عتبة إىل أصحابه، فقال بعضهم لبعض 

ورائي أين مسعت قولًا واهللا ما مسعت مثله قط، واهللا ما : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : فلما جلس إليهم قالوا 
هو بالشعر وال بالسحر، وال بالكهانة، يا معشر قريش، أطيعوىن واجعلوها يب، وخلوا بني هذا الرجل وبني ما 
هو فيه فاعتزلوه، فواهللا ليكونن لقوله الذي مسعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم، وإن 

سحرك واهللا يا أبا الوليد : هر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا يظ
  .هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم : بلسانه، قال 

فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم ﴿ :قوله تعاىل  أن عتبة استمع حىت إذا بلغ الرسول : ويف روايات أخرى 
،  حسبك، حسبك، ووضع يده على فم رسول اهللا : قال ) ١٣:فصلت(﴾ مثْلَ صاعقَة عاد وثَمود صاعقَةً 

  .وناشده بالرحم أن يكف، وذلك خمافة أن يقع النذير، مث قام إىل القوم فقال ما قال 
  ما ترون يف هذا  احلديث من آداب احلوار وسننه؟: التفت القارئ إىل احمليطني به، وقال

الكامل حىت يفرغ الطرف اآلخر دون مقاطعة، بل إتاحة اال له بل اإلنصات .. اإلنصات : ل أحدهمقا
، وهذا غاية )أقد فرغت يا أبا الوليد  :(، كما قال إن أمكن إلضافة ما يريده إن كان غفل عن شيء أو نسيه

بصدر رحب، مع أا وجهة نظر  استمع لوجهة نظر اخلصم فالنيب ..  يف اإلنصاف واية يف الذوق الرفيع
  .وذلك لضمان استماع الطرف اآلخر لوجهة نظره ،مرفوضة

ومل  عتبة، مل يعنف فالنيب .. مهما بلغت به اخلصومة االمشئزاز من الطرف اآلخر إظهار عدم : قال آخر
  .وحاشاه من كل ذلك.. يسخر منه 

من االحترام الالئق به يف املخاطبة، الطرف اآلخر حقه أعطى  بل فوق ذلك نرى النيب : قال آخر
  )أفرغت يا أبا الوليد﴿ :لعتبة بكنيته  والكالم معه بأدب وتقدير ، ويظهر ذلك من خماطبة الرسول 

أمهية االستعانة بالقرآن الكرمي وما فيه من مواعظ، يف احلوار  مما يتجلى يف احلديث من هديه : قال آخر
آيات من أول سورة  هم ذلك ويحسن تدبره، وقد اختار النيب الكرمي خاصة إذا كان الطرف اآلخر ممن يف

فصلت تناولت موقف املشركني من اإلسالم وتعرضت لعقيدة التوحيد وقدرة اهللا تعاىل الذي خلق السماوات 
  .واألرض يف ستة أيام ، مث اإلنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد ومثود 

تبة بن الوليد حيث أثرت فيه تأثريا شديدا، حىت جاء قومه وقد كان هلذه اآليات وقع شديد على نفس ع
مسعت قوال واهللا ما مسعت مثله قط، واهللا ما هو بالشعر وال بالسحر وال بالكهانة، يا معشر قريش ﴿ : وقال

 أطيعوين واجعلوها يب، وخلّوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه، فواهللا ليكونن لقوله الذي مسعت منه نبأ
  )عظيم

ـ ابن اسحق عن عبد اهللا بن عباس مسعت القارئ فيها يقرأ ما حدث به .. انتقلت إىل حلقة أخرى 
اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، والنضر بن احلارث، أخو : قالرضي اهللا عنه ـ 

اجتمعوا بعد : قال...  معة بن األسودبين عبد الدار، وأبو البختري بن هشام، واألسود بن املطلب بن أسد، وز
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ابعثوا إىل حممد فكلموه وخاصموه حىت تعذروا فيه، : غروب الشمس عند ظَهر الكعبة، مث قال بعضهم لبعض
، وهو يظن أن قد بدا  فأم فجاءهم رسول اهللا  ،إن أشارف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك: فبعثوا إليه

: فقالوا له ، عليهم حريصا حيب رشدهم ويعز عليه عنتهم ، حىت جلس إليهمهلم فيما كلمهم فيه بداء، وكان 
يا حممد إنا بعثنا إليك لنكلمك وإنا واهللا ما نعلم رجال من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، 

قبيح قد جِئته  لقد شتمت اآلباء وعبت الدين وشتمت اآلهلة، وسفّهت األحالم وفرقت اجلماعة، فما بقي أمر
فإن كنت إمنا جئت ذا احلديث تطلب به ماال مجعنا لك من أموالنا ـ أو كما قالوا له ـ  فيما بيننا وبينك

حىت تكون أكثرنا ماال، وإن كنت إمنا تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا 
 ـوكانوا يسمون التابع من اجلن رِئيا  ـقد غلب عليك  ملّكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رِئيا تراه

  .فرمبا كان ذلك، بذلنا أموالنا يف طلب الطب لك حىت نربئك منه، أو نعذر فيك
ما يب ما تقولون، ما جئت مبا جئتكم به أطلب أموالكم وال الشرف فيكم وال (:  فقال هلم رسول اهللا 

وال، وأنزل علي كتابا، وأمرين أن أكون لكم بشريا ونذيرا ، فبلغتكم امللك عليكم، ولكن اهللا بعثين إليكم رس
رسالة ريب ونصحت لكم، فإن تقبلوا مين ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة ، وإن تردوه علي أصرب 

  ـ  أو كما قال رسول اهللا ـ ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم  
ابل منا شيئا مما عرضناه عليك، فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد يا حممد فإن كنت غري ق:  قالوا

أضيق بلدا وال أقل ماًء وال  أشد عيشا منا، فسلْ لنا ربك الذي بعثك مبا بعثك به فليسير عنا هذه اجلبال اليت 
نا من مضى من قد ضيقت علينا، ليبسط لنا بالدنا، وليفجر لنا فيها أارا كأار الشام والعراق، وليبعث ل

وليكن لنا منهم قُصي بن كالب، فإنه كان شيخ صدق، فنسأهلم عما تقول، أحق هو أم باطل، فإن  آبائنا،
  .كما تقول صدقوك وصنعت ما سألنا صدقناك وعرفنا به مرتلتك من اهللا، وأنه بعثك رسوال

بعثين به، وقد بلغتكم ما أرسلت به ما ذا بعثت إليكم، إمنا جئتكم من اهللا مبا :  رسول اهللا فقال هلم 
إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم يف الدنيا واآلخـرة ، وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا تعاىل حىت حيكم اهللا بيين 

  .وبينكم 
فإذا مل تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، سلْ ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك مبا تقول، ويراجعنا : قالوا 

جِنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك ا عما نراك تبتغي، فإنك تقوم عنك، وسله فليجعل لك 
باألسواق كما نقوم ، وتلتمس املعاش كما نلتمسه، حىت نعرف فضلك ومرتلتك من ربك إن كنت رسوال 

  .كما تزعم 
ولكن اهللا ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم ذا، :  فقال هلم رسول اهللا 

فإن تقبلوا ما جئت به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة ، وإن تردوه علي  ـ أو كما قال ـبعثين بشريا ونذيرا 
  .أصرب ألمر اهللا بيين وبينكم 

  .فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا ال نؤمن لك إال أن تفعل: قالوا
  .، إن يفعله بكم فعلذلك إىل اهللا : فقال رسول اهللا 
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يا حممد، أفما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب، : قالوا 
فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ، وخيربك ما هو صانع يف ذلك بنا، إذ مل نقبل منك ما جئتنا به، إنه قد بلغنا 

   ؟محن، وإنا واهللا ال نتركك وما بلغت منا حىت نهلكك أو تهلكناأنك إمنا يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الر
  .قام عنهم فلما قالوا ذلك لرسول اهللا 

فالتمسوا منها بدائع األدب، وغرائب .. هذا هو نص هذه الرواية : التفت القارئ إىل احمليطني به، وقال
  .حكمته، وال حكمة أحكم من  فال أدب أرفع من أدب رسول اهللا .. احلكمة 

فبادر أن قريشا هي اليت طلبت إجراء احلوار، من املالحظات املهمة املرتبطة ذا احلديث : قال أحدهم
وهذا يدل على أن الواجب حيتم .. إىل إجابتها على الرغم مما كانوا عليه من العناد واملكابرة  رسول اهللا 

كون مفتاحا هلداية اآلخرين ، وألن ذلك فرصة لعلها ت ،على الدعاة وأهل العلم اقتناص كل فرصة فيها حوار
مثينة لعرض ما عندنا من احلق واخلري واستماع وجهة نظر اآلخر ملعرفة طريقة تفكريهم وما هي بواعثهم 

  .وأهدافهم
قد استمع ملطالبهم حىت انتهوا من  أن الرسول الكرمي ومن املالحظات املهمة ـ كذلك ـ : قال آخر

وهو حسن االصغاء لآلخر حىت ينتهي ،  ،أدب من آداب احلوارأهم ب ناوهذا  يذكر ذلك دون أن يقاطعهم ،
  .وتعكّر احلواراألفكار، ر وتشتت وألن املقاطعة توغر الصد

مل يتعرض هلم يف هذا احلوار بتسخيف أو تعنيف أو شتم، مع أم تفننوا  أن الرسول ومنها : قال آخر
 ذلك ، حىت أم مل يستبعدوا كونه مريضا أو أنه يتلقى تعليمه من شخص يف تقبيح ما جاء به والتشنيع عليه يف

حلرص على هداية الناس وإقناعهم باحلق حيتاج جواً من املودة ان ألوذلك ..  آخر، وحنو ذلك مما يسيء له
  .تشنجأي والتسامح وإبداء التغاضي دون 

ما يب ما تقولون، ما جئت مبا (: هلمبادر بإيضاح موقفه عندما قال  الرسـول ومنها أن : قال آخر
وهذا اجلواب ، )..جئتكم به أطلب أموالكم وال الشرف فيكم، وال امللك عليكم ولكن اهللا بعثين إليكم رسوال 

الصريح ضروري ليقطع عليهم وساوسهم وأمنيام بتخذيله وحماولة ثنيه عن هدفه، فاجلواب احلازم فيما يتعلق 
أن الطرف اآلخر عندما يشتد عليه الضغط  وذلك إلدراك الرسول  ، غاية األمهيةباملبادىء والثوابت أمر يف

  .وخيشى من عواقب ظهور أصحاب احلق يلجا إىل العروض املغرية من منصب أو جاه أو مال
أمهية إظهار الصرب قوال وعمال، ألن الصرب دليل على اإلميان العميق بالفكرة ، وبرهان ومنها : قال آخر

فإن تقبلوه فهو :(  ق يف املضي ا إىل آخر املطاف مهما كانت النتائج، وهلذا كان يف جوابه على الصد
، وإظهار الصرب ).. حظكم يف الدنيا واآلخرة ، وإن تردوه علي  أصرب ألمر اهللا تعاىل حىت حيكم اهللا بيين وبينكم

  .ضحي من أجله أحد عوامل اقتناع الطرف اآلخر بصدق احملاور وأنه صاحب هدف نبيل ي
عدم انسياق احملاور وراء رغبات وتعجيزات الطرف اآلخر، ألن الدعوات إمنا تقوم على ومنها : قال آخر

العقيدة اليت قامت الرباهني على صدقها، مث إن طلبات التعجيز ال تنتهي ألن اهلدف منها إضاعة الوقت أو جر 
  .الداعية إىل سلسلة من الطلبات غري الواقعية
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سأله قومه ألنفسهم من جوابا على ما  لقد ذكر املؤرخون ما أنزله اهللا تعاىل على نبيه : قارئقال ال
ولَو أَنَّ قُرآناً ﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل .. تسيري اجلبال وتقطيع األرض وبعث من مضى من آبائهم من املوتى 

لِّم بِه الْموتى بلْ للَّه الْأَمر جميعاً أَفَلَم ييأَسِ الَّذين آمنوا أَنْ لَو يشاُء سيرت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه الْأَرض أَو كُ
أْتي من دارِهم حتى ياللَّه لَهدى الناس جميعاً وال يزالُ الَّذين كَفَروا تصيبهم بِما صنعوا قَارِعةٌ أَو تحلُّ قَرِيباً 

اديعالْم فلخال ي إِنَّ اللَّه اللَّه دعأي ال أصنع من ذلك إال ما شئت ،)٣١:الرعد) (و.   
نا وما أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلني إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ في الْأَسواقِ وجعلْ﴿ :ومنها قوله تعاىل 

رياًبصب كبكَانَ رونَ وبِرصةً أَتنتضٍ فعبل كُمضولو  ،أي جعلت بعضكم لبعض بالًء لتصربوا، )٢٠:الفرقان) (ع
  .شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فال يخالفوا لفعلت

أَو تكُونَ لَك جنةٌ من ) ٩٠(نبوعا وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من الْأَرضِ ي﴿ :ومنها قوله تعاىل 
أَو تسقطَ السماَء كَما زعمت علَينا كسفًا أَو تأْتي بِاللَّه ) ٩١(نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خلَالَها تفْجِريا 

زخرف أَو ترقَى في السماِء ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا  أَو يكُونَ لَك بيت من) ٩٢(والْملَائكَة قَبِيلًا 
  )اإلسراء(﴾ )٩٣(كتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا 

كُم من أَجرٍ فَهو لَكُم إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى قُلْ ما سأَلْت﴿ :وأنزل اهللا تعاىل عليه فيما عرضوا عليه من أمواهلم 
هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع وهو ٤٧:سـبأ) (اللَّه(  

ـ رضي اهللا ابن إسحق عن ابن عباس انتقلت إىل حلقة أخرى، فسمعت القارئ يقرأ فيها ما حدث به 
يا أبا طالب ، : على فراش املوت ، فقالوا لها بأنه وأن أشراف قريش مشوا إىل أيب طالب عندما علمعنه ـ من 

إنك منا حيث قد علمت ، وقد حضرك ما ترى ، وختوفنا عليك ، وقد علمت الذي بيننا وبني ابن أخيك ، 
   .فادعه فخذ له منا ، وخذ لنا منه ، ليكف عنا، ونكف عنه ، وليدعنا وديننا وندعه ودينه

هؤالء أشراف قومك قد اجتمعوا لك، ليعطوك ..  خييا ابن أ: فبعث إليه أبو طالب فجاءه، فقال
  .وليأخذوا منك

   .نعم ، كلمة واحدة تعطونيها متلكون ا العرب وتدين لكم ا العجم:  فقال رسول اهللا 
   .نعم وأبيك، وعشر كلمات: فقال أبو جهل

  .  تقولون ال إله إال اهللا، وختلعون ما تعبدون من دونه : قال 
  !أتريد يا حممد أن جتعل اآلهلة إهلا واحدا ، إن أمرك لعجب: ، مث قالوا فصفقوا بأيديهم

إنه واهللا ما هذا الرجل مبعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا عل دين آبائكم : مث قال بعضهم لبعض
  . مث تفرقوا : حىت حيكم اهللا بينكم وبينه ، قال 
  .خي ما رأيتك سألتهم شططاواهللا يا ابن أ:  فقال أبو طالب لرسول اهللا 

  ما ترون يف هذا احلديث؟: التفت القارئ إىل اجلمع، وقال
طلبه بدقة، فال حيق ملن دخل يف حوار أن يكون جاهال مبطالبه، وال  لقد حدد رسول اهللا : قال أحدهم
  .مطالب خصمه
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  .صفقوابذلك االستهزاء الذي أبدوه عندما  انظروا كيف مل يتأثر رسول اهللا : قال آخر
تركتهم يستنبطون من احلديث وجوه اآلداب واحلكمة، وانتقلت إىل حلقة أخرى كان قارئها يروي ما 

من  :قال هلم ملا لقيهم رسول اهللا : مع نفر من اخلزرج، قال عن حوار رسول اهللا  ابن إسحقحدث به 
  أنتم ؟ 

  نفر من اخلزرج : قالوا
  أمن موايل اليهود؟: قال
  .نعم: قالوا
  أفال جتلسون أكلمكم ؟: قال

  . بلى: قالوا 
وكان مما صنع : فجلسوا معه، فدعاهم إىل اهللا عز وجل، وعرض عليهم اإلسالم، وتال عليهم القرآن، قال

أولئك النفر، ودعاهم إىل اهللا،   فلما كلم رسول اهللا... اهللا م يف اإلسالم، أن يهودا كانوا معهم يف بالدهم
م، تعلمون واهللا إنه للنيب الذي توعدكم به يهود، فال تسبقَنكم إليه، فأجابوه فيما يا قو: قال بعضهم لبعض

  .١دعاهم إليه، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من اإلسالم
  ما تقولون يف هذا احلوار؟: التفت القارئ إىل اجلالسني، وقال

خ النفسي والظروف احمليطة بالطرف من املنااستفاد يف هذا احلوار  أرى أن رسول اهللا : قال أحدهم
جياورهم اليهود وهم أهل كتاب، فلم يكن غريبا ـ وهم اخلزرج من أهل املدينة هنا ـ الطرف اآلخر فاآلخر، 

على أذهام احلديث عن اهللا تعاىل وكتبه ورسله فيما يسمعونه دائما من اليهود، وكانوا مهيئني نفسيا لسماع 
سون دائما باحلسرة أمام اليهود، فهم أميون ليس عندهم رصيد يواجهون به حديث اإلسالم، فقد كانوا حي

ألم أهل كتاب، مث إن احلديث عن النيب  ،اليهود الذين يشعرون بتفوقهم العلمي وأفضليتهم على غريهم
حىت   ن تناهى إىل مسع اخلزرج حديث  الرسولإاملرسل كان ميأل جو يثرب، بل يهددهم اليهود به، فما 

   )واهللا إنه للنيب الذي توعدكم يهود فال يسبقُنكم إليه(: لوا قا
إن ذلك .. وهو خياطبهم  وأرى كذلك ذلك الثبات واهلدوء الذي كان عليه رسول اهللا : قال آخر

  .السمت وحده كاف للتأثري يف القلوب والعقول
فقد .. هب اجلُمحي عمري بن ومع  تركتهم، وانصرفت إىل حلقة أخرى مسعت قارئها يقرأ حواره 

وقد كان ابنه وهب  املدينة يقصد قتل النيب ـ وهو مشرك، قبل إسالمه ـ قدم عمري بن وهب حدث أن 
  .بن عمري أسريا بأيدي املسلمني على إثر غزوة بدر

يا نيب اهللا هذا عدو اهللا عمري بن : قالو على رسول اهللا عمر دخل  وعندما جاء يستأذن رسول اهللا 
  .فأدخله علي: قال ، جاء متوشحا سيفهوهب قد 

ادخلوا على : فأقبل عمر حىت أخذ حبمالة سيفه يف عنقه فلببه ا، وقال لرجال ممن كانوا معه من األنصار
                                                

 .رواه ابن إسحق )١(
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فلما ،  فاجلسوا عنده واحذروا من هذا اخلبيث، فإنه غري مأمون، مث دخل به على رسول اهللا  رسول اهللا 
أنعموا :أرسله يا عمر ، أدنُ يا عمري ؛ فدنا مث قال : قال ،حبمالة سيفه يف عنقه رآه رسول اهللا وعمر آخذٌ

  .صباحا، وكانت حتية أهل اجلاهلية بينهم 
  .قد أكرمنا اهللا بتحية خري من حتيتك يا عمري، بالسالم حتية أهل اجلنة:  فقال رسول اهللا 

  .أما واهللا يا حممد إن كنت ا حلديث عهد: فقال
  فما جاء بك يا عمري؟  :  قال
  .جئت هلذا األسري الذي يف أيديكم فأحسنوا فيه: قال 
  فما بال السيف يف عنقك؟  : قال 
  !وهل أغنت عنا شيئا !  قبحها اهللا من سيوف: قال 
  اصدقين ، ما الذي جئت له؟   : قال 
  .ما جئت إال لذلك : قال 
لوال دين :ذكرمتا أصحاب القَليب من قريش، مث قلتبل قعدت أنت وصفوان بن أمية يف احلجر ف: قال

علي وعيال عندي خلرجت حىت أقتل حممدا ، فتحمل صفوان بدينك وعيالك، على أن تقتلين له ، واهللا حائل 
  .بينك وبني ذلك
أشهد أنك رسول اهللا، قد كنا يا رسول اهللا نكذبك مبا كنت تأتينا به من خرب السماء وما : قال عمري

فاحلمد هللا  ،ل عليك من الوحي، وهذا أمرمل حيضره إال أنا وصفوان، فواهللا إين ألعلم ما أتاك بـه إال اهللايرت
  .الذي هداين لإلسالم وساقين هذا املساق

 ،)وأطلقوا له أسريه ،وأقرئوه القرآن ،فقّهوا أخاكم يف دينه( :  مث شهد شهادة احلق، فقال رسول اهللا
   .ففعلوا

 مكة أقام ا يدعو إىل اإلسالم ، ويؤذي من خالفه أذى شديدا ،فأسلم علي يديه ناس فلما قدم عمري
  .١كثري

  ٢)رب مبلغ أوعى من سامع(ما تقولون يف هذا احلديث، فـ : التفت القارئ إىل السامعني، وقال
ثر مبا كيف انقلب ذلك املشرك يف خالل حلظات إىل مؤمن يدعو لإلسالم بعد أن تأ واانظر: قال أحدهم

وبعد أن أيقن أن من جاء لقتله ال يريد به إال اخلري، وبعد أن علم أنه نيب، وهذا ، مسعه يف حواره مع الرسول 
يدل على أن كثريا من أهل الضالل إمنا ينقصهم أن تقوم احلجة عليهم، وأم على استعداد لإلميان لكن بعد أن 

  .احلق يسمعوا ويروا ما هو جدير بأن يأخذ بأيديهم حنو
 ،مث احلوار العقالين يفعل الشيء الكثري ،باللطف ـ ولو كان مضمرا للشرـ إن مقابلة اآلخر : قال آخر

                                                
 .رواه ابن إسحق) ١(
رواه أمحد والترمذي ( )فرب مبلغ أوعى من سامع ،فبلغه كما مسعه ،ضر اهللا امرأ مسع منا شيئان:( جزء من حديث نصه ) ٢(

 . ) عن ابن مسعودوابن حبان 
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  . رسول اهللا وهو ما نتعلمه من سرية سيد املعلمني وقدوة التربويني 
 :قال.. تركتهم، وانصرفت إىل حلقة أخرى كان قارئها يقرأ ما جرى يوم احلديبية من مفاوضات وحوار 

: يف رجال من خزاعة، منهم ـواسلم بعد ذلك  ـجاءه بديل بن ورقاء : باحلديبية ن رسول اهللا أملا اطم
بتهامة،  مية وكانوا عيبة نصح لرسول اهللا أمية وخارجة بن كرز، ويزيد بن أعمرو بن سامل، وخراش بن 

  .ال خيفون عنه بتهامة شيئا، منهم املسلم ومنهم املوادع
جئناك من عند قومك، كعب بن لؤي، : سلموا، فقال بديل بن ورقاء رسول اهللا  فلما قدموا على

مياه احلديبية، معهم العوذ املطافيل عند طاعهم، قد نزلوا أحابيش ومن وعامر بن لؤي، قد استنفروا لك األ
انا مل :(   والنساء والصبيان، يقسمون باهللا ال خيلون بينك وبني البيت حىت تبيد خضراؤهم، فقال رسول اهللا

ضرت م احلرب وكتهم أن قريشا قد إمنا جئنا لنطوف ذا البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه، إحد، أت لقتال أن
ن اصابوين إف ـكثر منهم أوالناس  ـمنون فيها، وخيلون فيما بيننا وبني الناس، أن شاءوا ماددم مدة يإف

ن يدخلوا فيما دخل فيه الناس أو يقاتلوا وقد مجو، أا بني مري على الناس كانوأن ظهر إرادوا وأفذلك الذي 
  )مرهأمري هذا حىت تنفرد سالفيت ولينفذن اهللا تعاىل أجهدن على وان هم أبو فواهللا أل

هذا : بلغهم ما تقول، وعاد وركبه اىل قريش، فقال ناس منهمأس: وقال، فوعى بديل مقالة رسول اهللا 
م ال ألوهم عن حرف واحد، فلما رأى بديل أيستخربوكم فال تس نأمنا يريدون إصحابه، وأبديل و

ن خنربكم عنه ؟ فقال عكرمة بن ايب جهل، واحلكم بن العاص أحتبون أنا جئنا من عند حممد، إ: يستخربونه قال
بدا أخربوه عنا انه ال يدخلها علينا عامه هذا أن ختربونا عنه، ولكن أما لنا حاجة ب :ـسلما بعد ذلك أو ـ

ن يسمعوا كالم بديل أبـ سلم بعد ذلك أو ـشار عليهم عروة بن مسعود الثقفي أحىت ال يبقى منا رجل، ف
اخربونا بالذي ـسلما بعد ذلك أو ـفان اعجبهم قبلوه واال تركوه، فقال صفوان ابن امية واحلارث بن هشام 

خربهم مبقالة أمنا جاء معتمرا وإال نه مل يات لقتإ انكم تعجلون على حممد : رأيتم ومسعتم، فقال بديل هلم
  .ال: يا معشر قريش اتتهمونين ؟ قالوا: فقال عروة النيب 

  .بلى: قالوا! لستم بالوالد أ: قال
  .وكان عروة لسبيعة بنت عبد مشس القرشية ،بلى: لست بالولد ؟ قالواأ: قال
ليكم بنفسي وولدي ومن إت هل عكاظ لنصركم فلما تبلحوا على نفرأين استنفرت ألستم تعلمون أ: قال

  .نت عندنا مبتهمأقد فعلت، ما : طاعين ؟ قالواأ
ن بديال قد جاءكم خطة رشد ال يردها إين لكم ناصح، وعليكم شفيق، ال ادخر عنكم نصحا، فإ: قال

  .حد شر منهاأال إبدا أحد أ
لكم عينا اتيكم خبربه، كون أمعه، و تيكم مبصداقها من عنده، وانظر اىل منآفاقبلوا منه، وابعثوين حىت 

يا حممد، تركت كعب ابن لؤي وعامر بن لؤي على : فقال فجاء رسول اهللا  ىل رسول اهللا إفبعثته قريش 
اعداد مياه احلديبية، معهم العوذ املطافيل قد استنفروا لك االحابيش ومن اطاعهم، قد لبسوا جلود النمور، وهم 

نت ومن قاتلهم بني احد امرين ان جتتاح قومك أمنا أحىت جتتاحهم، و يقسمون باهللا ال خيلون بينك وبني البيت
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  .ومل يسمع برجل اجتاح قومه وأهله قبلك
أو بني أن خيذلك من ترى معك، واين واهللا ال ارى معك وجوها واين ال ارى اال اوباشا، من الناس، ال 

  .١ن يفروا ويدعوكأعرف وجوههم وال انسام، وخليقا أ
  .ويتعجب من تعظيمهم لهبعينه،  صحاب النيب أق وجعل عروة يرم

مثل ما قال لبديل بن ورقاء وكما عرض  ورد عليه رسول اهللا  فلما فرغ عروة من كالم رسول اهللا 
ين واهللا ما إكسرى وقيصر والنجاشي و: امللوك ىلإيا قوم اىن وفدت : تى عروة قريشا، فقالأف، عليهم من املدة

ما بني ظهرانيه من حممد يف اصحابه، واهللا ان رأيت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم طوع فيأيت ملكا قط أر
مرهم بامر ابتدروا امره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ايهم أاصحاب حممد حممدا، وليس مبلك إذا 

ن النظر إليه يظفر منه بشئ، وال يسقط شئ من شعره اال اخذوه، وإذا تكلم خفضوا اصوام عنده، وما حيدو
تعظيما له، وال يتكلم رجل منهم حىت يستاذن، فان هو اذن له تكلم، وان مل ياذن له سكت، وقد عرض 

يت قوما أعليكم خطة رشد فاقبلوها، قد حرزت القوم، واعلموا انكم ان اردمت منهم السيف بذلوه لكم، وقد ر
عه نساء ما كن ليسلمنه ابدا على حال، فروا رايكم ال يبالون ما يصنع م إذا منعتم صاحبهم، واهللا لقد رايت م
اين اخاف ان ال تنصروا على رجل اتى زائرا هلذا  فاتوه يا قوم، واقبلوا ما عرض عليكم، فاين لكم ناصح، مع
ال تتكلم ذا يا ابا يعفور، أو غريك تكلم ذا ؟ : البيت معظما له، معه اهلدى ينحره وينصرف، فقالت قريش

  .فانصرف هو ومن تبعه اىل الطائف، ما اراكم تصيبكم قارعة: عامنا هذا، ويرجع اىل قابل، فقالولكن نرده 
ما ترون يف هذا احلوار، : ، مث قال٢مع سائر املفاوضني مث قرأ القارئ بقية احلوار الذي أجراه رسول اهللا 

  وهذه املفاوضات؟
ومل ينتصر رسول .. أصول هذا الدين  إىل السلم الذي هو أصل نرى جنوح رسول اهللا : قال أحدهم

  .يف هذا احلوار، كما مل ينتصر يف حياته مجيعا إال بذلك السالم الذي كان حيمله اهللا 
وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ﴿ : ذلك أن اهللا تعاىل خلق الناس ملقصد عبادته وتوحيده، قال تعاىل

وندبعيا من األمن والسلم حىت يتهيأ الناس للحوار ولسماع ، والدع)٥٦:الذريات) (لوة إىل ذلك حتتاج جو
كلمة احلق فيؤمنوا ا عن رضى واقتناع، وظرف احلرب والعداوة يثري األحقاد والتربص والعناد واالستكبار، 

اليت متثل  تسهيل أمر صلح احلديبية مع أن شروطه كانت يف الظاهر يف صاحل قريش ومن هنا آثر النيب الكرمي 
   .جانب الباطل والعدو الذي يصد عن دين اهللا تعاىل

ومما ظهر من مصلحة الصلح املذكور غري ما ذكره  (: هذا الصلح، مث قال حجرلقد ذكر ابن : قال آخر
الزهري أنه كان مقدمة بني يدي الفتح األعظم الذي دخل الناس عقبه يف دين اهللا أفواجا، كانت اهلدنة مفتاحا 

ويف  ،وكان يف الصورة الظاهرة ضيما للمسلمني... وملا كانت قصة احلديبية مقدمة لذلك مسيت فتحالذلك، 
فإن الناس ألجل األمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غري نكري وأمسع  ،الصورة الباطنة عزا هلم

                                                
 ؟وكاين م لو قد لقيت قريشا أسلموك فتؤخذ أسريا، فأي شئ أشد عليك من هذا: ويف رواية) ١(
 )النيب املعصوم(رسالة : انظر) ٢(
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ذلك ال يتكلمون عندهم بذلك املسلمون املشركني القرآن وناظروهم على اإلسالم جهرة آمنني، وكانوا قبل 
  )إال خفية، وظهر من كان يخفي إسالمه، فذلّ املشركون من حيث أرادوا العزة

إذ ال فتح أعظم من فتح القلوب  ،الفتح املبنيلقد كان صلح احلديبية هو .. صدق اهللا العظيم : قال آخر
للمساملة واملوادعة من أجل  لنيب الكرمي ومتهيد األمر لدخول الناس يف دين اهللا تعاىل ، وقد رأينا كيف جنح ا

وأن النصر قريب، وأنه مهما أمكن أن يكون احلوار بديال للسالح  ،حقن الدماء ، وهو يعلم أن أمر اهللا ماض
فهو األمر احلكيم والتصرف القومي، وهو يف ذلك يتمشى مع مقصد الشريعة األعظم وهو هداية الناس والرمحة 

   .م  وحقن دمائهم
عن بعض األمور اليت رآها بعض املسلمني مجحفة، لكن  تنازل النيب الكرمي أال ترون كيف : ل آخرقا

ويأمل بنصر اهللا وخضوع قريش يف اية األمر لدين اهللا، فوعد اهللا  ،كان بعيدا يستشرف املستقبل نظر النيب 
كَانَ اللَّه ليذَر الْمؤمنِني علَى ما أَنتم علَيه  ما﴿ : لكن العجلة غري مطلوبة، قال اهللا تعاىل ،بالتمكني ال بد منه

نبِي متجي اللَّه نلَكبِ ويلَى الْغع كُمعطْليل ا كَانَ اللَّهمبِ والطَّي نبِيثَ مالْخ يزمى يتوا  حناُء فَآمشي نم هلسر
ؤإِنْ تو هلسرو بِاللَّهيمظع رأَج قُوا فَلَكُمتتوا ون١٧٩:آل عمران) (م(  

يف منتهى البالغة دون تكلف  لقد كان حواره .. يف حواره؟  أال ترون بالغة رسول اهللا : قال آخر
قد كان من صفة الرسول ل..  أو عياء، يلف ذلك كله جودة يف اإللقاء وحسن يف العرض وسالسة يف العبارة

 مل يكن يسرد احلديث كسردكم ولكن كان يقول كالماً لو :( ـ رضي اهللا عنها ـ عائشة ر ـ كما تذك
  ١)شاء العاد أن حيصيه ألحصاه

فإن  ،إن قريشاً قد كتهم احلرب:(  العوذ املطافيل فقال له النيب هدد بحديث احلديبية حني تأملوا 
عليهم وأحبوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، وإال  شاؤوا ماددناهم مدة ويدعوا ما بيين وبني الناس، فإن أظهر

كانوا قد مجوا وإن أبوا فوالذي نفسي بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد سالفيت هذه، ولينفذن اهللا 
  .بالغة واستيفاء يف املعىن وقصد يف اللفظ، إا )أمره

ألن  ،ىن االنفراد الذي ال يستوحش منهأي عنقي وكيف تصور مع ،)حىت نفرد سالفيت هذه:( قوله  واتأمل
  .الثقة منه باهللا، والقلة ال خياف منها ألن الكثرة فيها من اهللا

قصة فتح يف مع أيب سفيان  حوار الرسول تركتهم، وانتقلت إىل حلقة أخرى كان القارئ يقرأ فيها 
 ،يف الناس، واصباح قريش  هذا رسول اهللا! وحيك يا أبا سفيان : قلت: مكة، ومما جاء فيها قال العباس

  !واهللا
  فما احليلة ؟: قال
، فأستأمنه لك  واهللا لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب يف عجزها آيت بك رسـول اهللا: قلت: قال

من هذا ؟ : فجئت به، كلما مررت بنريان من نريان املسلمني، قالوا: فركب خلفي ورجع صاحباه، قال: قال
 على بغلته، حىت مررت بنار عمر بن اخلطاب عم رسول اهللا : وأنا عليها، قالوا  فإذا رأوا ناقة رسول اهللا

                                                
 .رواه البخاري) ١(



 ١٧٣

عدو  ،أبو سفيان: من هذا ؟ وقام إيلّ، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال :فقالـ رضي اهللا عنه ـ 
: رسول اهللا  فقال،  احلمد هللا الذي أمكن منك بغري عقد وال عهد، مث خرج يشتد حنو رسـول اهللا ! اهللا

فذهبت به إىل رحلي، فبات عندي ، فلما أصبح : اذهب به يا عباس إىل رحلك، فإذا أصبحت فأتين به، قال
وحيك يا أبا سفيان، أمل يأن لك أن تعلم أنه ال إله : قال ، فلما رآه رسول اهللا  غدوت به إىل رسول اهللا 

  إال اهللا؟ 
واهللا لقد ظننت أن لو كان مع اهللا إله غريه لقد ! وأوصلك بأيب أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك: قال

  .أغىن عين شيئا بعد
  أمل يأن لك أن تعلم أين رسول اهللا ؟! وحيك يا أبا سفيان : قال
   .أما هذه واهللا فإن يف النفس منها حىت اآلن شيئا! بأيب أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك: قال

   .واشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا قبل أن تضرب عنقكأسلم ! وحيك : فقال له العباس
  .فشهد شهادة احلق، فأسلم: قال

   .قلت يا رسول اهللا، إن أبا سفيان رجل حيب هذا الفخر، فاجعل له شيئا: قال العباس
  .١ننعم، من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آم: قال

  ما تقولون يف هذا احلوار؟: التفت القارئ إىل املتحلقني به، وقال
مل يأمر بقتله أو اعتقاله أو حنو ذلك مما كان من املمكن أن  النيب الكرمي انظروا كيف أن : قال أحدهم

هداية   حتفزه األحقاد والضغائن القدمية، إمنا الذي حيفز هذا النيب الكرمي يتصرف فيه قائد آخر غري النيب 
الناس ودخوهلا يف دين اهللا مغلبا جانب الصفح والعفو عمن عاداه وحاربه يف كل املواطن، فاالنتقام ليس من 

  .شيمة الدعاة ألم أكرب من ذلك
 ،يف نفس أيب سفيان موقعا بالغا فكسب قلبه ومودته قد وقع تصرف الرسول الكرمي ل: قال آخر

دعوة مثل أيب سفيان للسلم  واملوادعة أثر كبري لسلم واملوادعة، وال شك أن إىل ال ةوجعله يرجع إىل مكة داعي
  .يف نفوس أهل مكة ملا يعلمونه من مرتلته

وفد ، فذكر أن مع وفد ثقيف حوار الرسول تركتهم، وانصرفت إىل حلقة أخرى كان قارئها يقرأ 
أم أبطأوا عن اإلسالم، مث : ن خربهممن تبوك يف رمضان من سنة تسع، وكان م بعد مقدم النيب قدم ثقيف 

وبين هلم خياما لكي  ،وفد ثقيف يف املسجد ، وأنزل رسول اهللا أمجعوا أمرهم أن يرسلوا وفدا إىل النيب 
وخيتلف إليهم ،  يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ، ومكث الوفد أياما عديدة خيتلفون إىل رسول اهللا 

  .وهو يدعوهم إىل اإلسالم
كان يأتيهم كل ليلة بعد العشاء فيقف عليهم حيدثهم حىت يراوح بني  ومما روي من جمالسه معهم أنه 

أن يدع هلم الطاغية وهي الالت، ال يهدمها ثالث سنني، فأىب رسـول اهللا  وقد سألوا رسـول اهللا ، قدميه
 را واحدا بعد مقدمهم، فأىب عليهم ذلك عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة، ويأىب عليهم، حىت سألوا شه

                                                
 .ابن إسحقرواه ) ١(
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أن يدعها شيئا مسمى، وإمنا يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، 
عليهم إلّا أن يبعث أبا سفيان  فأىب رسول اهللا ، ويكرهون أن يروعوا قومهم دمها حىت يدخلوا يف اإلسالم

فيهدماها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصالة، وأن ال يكسروا  بن حرب واملغرية بن شعبة
أما كسر أوثانكم فسنعفيكم منه، وأما الصالة فإنه ال خري يف دين ال :  فقال رسول اهللا ، أوثام بأيديهم

  .١يا حممد سنؤتيكها: صالة فيه، فقالوا 
:  قال لرسول اهللا ـ وكان من وجهائهم ـ د ياليل أن كنانة بن عب: وجاء يف خرب إسالمهم أيضا

   .أفرأيت الزنا ، فإنا قوم نغترب وال بد لنا منه
) وال تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً﴿ : هو عليكم حرام، فإن اهللا تعاىل يقول:   قالف

  )٣٢:االسراء(
   .كلهاأفرأيت الربا، فإنه أموالنا : قالوا
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ ﴿ :لكم رؤوس أموالكم، إن اهللا تعاىل يقول : قال

نِنيمؤم مت٢٧٨:البقرة) (كُن(  
  .افرأيت اخلمر ، فإنه عصري أرضنا ، ال بد لنا منها: قالوا 
  .قرأ آية حترمي اخلمرإن اهللا حرمها، و: فقال 

فدخلت ثقيف يف اإلسالم، فال أعلم قوما من العرب بين أب وال قبيلة كانوا أصح : قال املغرية بن شعبة
  .أسالما ،وال أبعد أن يوجد فيهم غش هللا ولكتابه منهم

  ما تقولون يف هذا؟: التفت القارئ إىل احلاضرين، وقال
هلم، وعدم التفكري بالتعرض هلم بإساءة  حوار النيب  يف قصة إسالم ثقيف وما حصل من: قال أحدهم

وما تعرض له من  ،عندما هاجر إىل الطائف ، فكلنا يتذكر ما حصل للنيب الكرمي كثريةأو انتقام، فوائد وعرب 
   ٢)وأت م مؤمنني ،اللهم اهد ثقيفا:(  فقال. ادع على ثقيف : األذى البالغ ، حىت قيل له 
مذعنة راغبة يف اإلسالم، حتاور بلساا بعد أن حاورت بسناا سنني عديدة، فلله وها هي ثقيف تأيت 

  .الفضل واملنة
جواز عقد احملاورات واملناظرات العلمية يف املساجد بني : يستفاد من خرب إسالم ثقيف وغريه: قال آخر

وكذا حاور وفد نصارى  ،وفد ثقيف يف املسجد املسلمني وغريهم، إذا رجي إسالمهم، فقد حاور النيب 
  . جنران، وكان املشرك يدخل عليه املسجد ويسأله وحياوره، مثلما حصل مع ضمام وافد سعد بن بكر وغريه

ونستفيد من خرب وفد ثقيف، أمهية حسن املعاملة واإلكرام، وما لذلك من تأثري يف نفوس : قال آخر
  .املخاطبني

                                                
 .ابن سعدرواه ) ١(
 فقال، يا رسول اهللا أحرقتنا نبال ثقيف فادع اهللا عليهم: قالوا: ـ رضي اهللا عنه ـ قالالترمذي عن جابر احلديث رواه ) ٢(
  ):هذا حديث حسن غريب: مث قال، )اللهم اهد ثقيفا. 
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داعية إىل اإلسالم مهما استعمل املداراة واللني، فإنه ينبغي أن احملاور والـ كذلك ـ ونستفيد : قال آخر
أن ال يكون ذلك على حساب أصول اإلسالم وثوابته، من إميان أو فرائض أو حمرمات بينة ، فقد الحظنا أن 

كان حازما يف هذا  ثقيفا طلبوا ترك الصالة أو ارتكاب الزىن أو شرب اخلمر وحنو ذلك، وكيف أن النيب 
لكن دون تعنيف أو سخرية وحنو ذلك مما ميكن أن يصدر من احملاور عندما يسمع من الطرف اآلخر  ،اجلانب

  .كالما يتعارض مع قواعد الشريعة، فالذي ينبغي هو اإلسراع ببيان احلكم صرحيا مع تغليفه بالرفق واللطف
ضي اهللا عنه ـ ـ رعدي بن حامت مع  تركتهم، وانصرفت إىل حلقة أخرى مسعت قارئها يقرأ حواره 

ما من رجل من العرب كان أشد : فكان يقول فيما بلغين ،وأما عدي بن حامت: قوله إسحقفروى عن ابن 
حني مسع به مين ، أما أنا فكنت امرأً شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسري يف قومي  كراهية لرسول اهللا 

   .كرهته فلما مسعت برسول اهللا  .. باملرباع
حق قصة هروب حامت إىل الشام، مث قصة املن على أخته، وكيف أا أشـارت عليه أن مث ساق ابن إس 

   .ليبايعه على اإلسالم يلحق بالنيب 
: املدينة، فدخلت عليه، وهو يف مسجده فسلمت عليه، فقال فخرجت حىت أقدم على رسول اهللا : قال

إىل بيته، فواهللا إنه لعامد يب إليه إذ لقيته  فانطلق يب،  عدي بن حامت، فقام رسول اهللا :من الرجل؟ فقلت
   .واهللا ما هذا مبلك :فقلت يف نفسي: امرأة ضعيفة كبرية فاستوقفته، فوقف هلا طويال تكلمه يف حاجتها، قال 

حىت إذا دخل يب بيته، تناول وسادة من أدم حمشوة ليفا، فقذفها إيلّ،  مث مضى يب رسول اهللا : قال
بل أنت، فجلست عليها، وجلس رسول : بل أنت فاجلس عليها، فقال: قلت: ذه، قالاجلس على ه: وقال
  .واهللا ما هذا بأمر ملك: قلت يف نفسي: باألرض، قال اهللا 

   .بلى: قلت : إيه يا عدي بن حامت ، أمل تك ركوسيا؟   قال : مث قال 
  أو مل تكن تسري يف قومك باملرباع؟    : قال 
  .بلى: قلت: قال
  .فإن ذلك مل يكن حيل لك يف دينك: قال
  .أجل واهللا،  وعرفت أنه نيب مرسل ، يعلم ما يجهل : قلت: قال

لعلك يا عدي إمنا مينعك من دخول هذا  الدين ما ترى من حاجتهم، فواهللا ليوشكن املال أن : مث قال
كثرة عدوهم وقلة عددهم، يفيض فيهم حىت ال يوجد من يأخذه ، ولعلك إمنا مينعك من دخولٍ فيه ما ترى من 

فواهللا ليوشكن أن تسمع باملرأة خترج من القادسية على بعريها حىت تزور هذا البيت، ال ختاف، ولعلك إمنا 
مينعك من دخولٍ فيه أنك ترى أن امللك والسلطان يف غريهم، وأيم اهللا ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من 

  .   أرض بابل قد فُتحت عليهم
  .حامتلم فأس: قال

  ما تقولون فيما مسعتم؟: التفت القارئ إىل املستمعني، وقال
عدي بن بتلك املعاملة الطيبة اليت سبقت احلوار أن يلني قلب  استطاع رسول اهللا لقد : قال أحدهم
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وهذا يدل على أن احملاور الناجح هو الذي يتسلل إىل القلب ..  الذي كان شديد البغض لرسول اهللا حامت 
  .أن يتسلل إىل العقلقبل 

الذي امتأل بغضاً ـ سيد أهل اليمامة ـ ثُمامةَ بن أُثَال  هذا يذكر مبوقفه مع إن موقفه : قال آخر
  .١هوحسن مآل هلكنه ملا رآه وحاوره وشاهد مسو خلقه انقلب حال للنيب 

***  
احلوار، وآدابه فيه، وقد يف  ظللت فترة من الزمن أتردد على تلك احللقات أستمع فيها إىل هدي النيب 

مألين بالغرابة ما أراه من قوم يدعون أم حيتكرون السنة، وهم أبعد الناس عن تلك اآلداب الراقية اليت مل يكن 
مع من معه من املسلمني فقط، بل كان يبديها مع ألد أعداء اإلسالم، وأشنع خصومه حىت  يبديها رسول اهللا 

  .سلموا على يديهمل جيدوا إال أن يسلموا له، وي

                                                
 .ذكرنا حديث مثامة يف الفصل األول من هذه الرسالة )١(
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  ـ السعة ٤ 
بعد أن مضت تلك املدة اليت تشرفت فيها بدراسة ما ورد يف السنة املطهرة والسرية العطرة من جمالس 

مع أصناف الناس، انتقلت مع بعض رفاقي إىل القسم الرابع من أقسام احلوار،  احلوار اليت عقدها رسول اهللا 
 تعاىل مع إبليس، وقد تعجبنا من وضع تلك القصة يف ذلك احملل، وقد وجدنا على بابه مكتوبا قصة حوار اهللا
تلك القصة ـ كعادتنا به ـ حىت رحنا نسأله عن سر وضع  القسم ولذلك ما إن القانا الغزايل يف مدخل ذلك

  أتعرفون إبليس؟: يف ذلك احملل، فقال
  .أن جيهله أحدذلك الذي راح يتحدى ربه، ال ميكن .. ومن ال يعرفه؟ : ابتسمنا، وقلنا

   ، فبدأ بسؤاله عن سر تصرفه، مث ملا طلب منه النظرة أمهله؟١أال ترون كيف حاوره اهللا تعاىل: قال
  .ذلك واضح.. أجل : قلنا
من : ألعراف(﴾  أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ ﴿:أرأيتم لو أن إبليس بدل أن يقول : قال

 ٢)لقد عظم علي أن أسجد لغريك، فاغفر يل إن كنت قد أخطأت.. يا رب : (، قال)١٢اآلية
  .لو قال ذلك ما كان إبليس إبليسا: قلنا
  .أتقصدون أنه لو قال ذلك مل يطرد من رمحة اهللا: قال
من عباد اهللا  ان عبدإ :( ففي احلديث قال رسول اهللا .. ويف السنة ما يدل على ذلك .. أجل : قلت

خري أب ، قال : أي أب كنت لكم؟ قالوا : اهللا ماال وولدا ، فذهب من عمره عمر وبقي عمر ، فقال لبنيهآتاه 
 ،إين واهللا ما أنا بتارك عند أحد ماال كان مين إليه إال أخذته أو تفعلون يب ما أقول لكم ، فأخذ منهم ميثاقا: 

فأذروين لعلي  ، اسحقوين ، مث انظروا يوما ذا ريحفأحرقوين بالنار ، مث ،فانظروا إذا أنا مت ،ولأما األ: قال 
استقل ذاهبا فتيب : خشية عذابك، قال: ما محلك على ما صنعت؟ قال: أضل اهللا ، فدعي واجتمع ، فقيل

  .٣عليه
فإن هذا الرجل تصور أنه قادر على إضالل اهللا، ولكنه يف حواره مع اهللا تأدب، وأبدى حجته يف تواضع 

   .وعبودية، فغفر له
ذكر  ،فإن القرآن كما ذكر ما وقع فيه إبلس.. بل يف القرآن الكرمي ما يدل على ذلك : قال أحد رفاقي

تواضع، وقال خماطبا ربه ـ  ولكن الفرق بينهما أن إبليس تعنت واستكرب، وآدم ..  ما وقع فيه آدم 
  )٢٣من اآلية: ألعراف)(نا وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرِينربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَ﴿ :ومعه زوجه ـ 

                                                
دلّت املناظرات املذكورة يف القرآن بني اهللا تعاىل وبني :( اعترب العلماء حوار اهللا تعاىل مع إبليس مناظرة ، قال الرازي ) ١(

ىل إبليس أو ال، األظهر منعه، إبليس على أنه تعاىل كان يتكلم مع إبليس من غري واسطة، فذلك هل يسمى وحياً من اهللا تعاىل إ
 .٢٧/٦١٩: التفسري الكبري)  وال بد يف هذا املوضع من حبث غامض كامل

فأعلمه ، فقال ، يا موسى إن سجد لقرب آدم: إىل ربه أن يتوب عليه فشفع، فقال  أن إبليس استشفع مبوسى  روي) ٢(
 .مل أسجد له حيا فكيف أسجد له ميتا: بعد أن أظهر الغضب

  .عن ز بن حكيم عن أبيه عن جدهوالطرباين يف الكبري واحلكيم واه أمحد ر) ٣(
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  .فقد عرفتم سر ما كتب يف الباب من قصة إبليس وحواره مع ربه: قال الغزايل
  .حنن نعرف القصة من قبل.. مل نفهم .. ال : قلنا
الذي عصاه، بل يعطيه فوق ذلك حياور إبليس، وهو .. مع تعاليه وعظمته .. أال ترون أن اهللا تعاىل : قال

  ؟ما يطلبه من اإلنظار
  .ذلك صحيح: قلنا
  شر من إبليس؟هو فهل هناك من : قال
  .فكل شر حيصل يف األرض له نصيب منه.. ال نعلم أحدا شرا منه : قلنا
  فهل هناك من هو أعظم من اهللا؟: قال
  .نعم لكفرنا: لو قلنا.. ما تقول؟ : قلنا
اهللا تعاىل يف قدسه حاور شر خلقه، وأعدى أعدائه، فمن تكرب على أي شخص فاعلموا إذن بأن : قال

يريد أن حياوره ـ مهما كان ـ فقد وضع نفسه يف مرتبة أعظم من مرتبة اهللا، أو وضع من طلب حماورته يف 
  .حمل أخطر من احملل الذي جعل اهللا فيه إبليس
  ع؟ما هذه الفرو: رأينا فروعا كثرية يف ذلك القسم، فقلنا

  ١)أنزلوا الناس منازهلم:(  هذه الفروع تسنت بقوله : قال
  إن هذا احلديث يرتل كل مرتل، فما مرتله هنا؟: قلنا
احملاور الذي كلف بأن خياطب الكل يعرف األساليب اليت يتعامل ا مع كل صنف، فلكل أسلوبه : قال

  .اخلاص، ولكل منافذه اخلاصة
  م من أهلها؟فهل نرتل ذه الفروع لنتعل: قلنا
  .يف احلوار أن جيهل هذا فال ميكن ملن يريد أن يسنت بسنة رسول اهللا .. أجل : قال

  :العشرية
وأَنذر ﴿ :، وقد كتب على بابه قوله تعاىل)العشريةحوار (كان أول فرع بدأنا به يف هذا القسم هو قسم 

بِنيالْأَقْر كتريش٢١٤:الشعراء) (ع(  
مع أبيه الوارد  هذا الفرع هو حتليل ما ورد يف القرآن الكرمي من حوار إبراهيم  كانت كل دروسنا يف

يسمع ولَا  واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقاً نبِياً إِذْ قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم تعبد ما لَا﴿ :يف قوله تعاىل 
أَبت لَا ي عنك شيئاً يا أَبت إِني قَد جاءنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطاً سوِياً يا يبصر ولَا يغنِ

م ذَابع كسمأَن ي افي أَخإِن تا أَباً ييصنِ عمحلرطَانَ كَانَ ليطَانَ إِنَّ الشيالش دبعكُونَ تن فَتمحالر ن
نِي مرجاهو كنمجلَأَر هنتت ن لَّملَئ يمراها إِبي يتهآل نع أَنت باغاً قَالَ أَريلو طَانيلشل كلَيع لَاماً قَالَ سيل

تدعونَ من دون اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاِء ربي وأَعتزِلُكُم وما سأَستغفر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفياً
  )٤٨ـ  ٤١:مرمي(شقياً ﴾ 

                                                
 . أبو داودرواه ) ١(



 ١٧٩

ونادى نوح ابنه وكَانَ في معزِلٍ يا ﴿ : وحوار األب مع ابنه الوارد يف قوله تعاىل حاكيا عن نوح 
عكُن مالَ تا ونعكَب مار ينب  رِ اللّهأَم نم موالْي ماصاء قَالَ الَ عالْم ننِي ممصعلٍ يبآوِي إِلَى جقَالَ س رِينالْكَاف

 نفَكَانَ م جوا الْممهنيالَ بحو محن رإِالَّ م ﴾ نيقرغ٤٣ـ  ٤٢:هود(الْم(  
قربني قد مجعا خالصة ما ميكن أن جيري عليه احلوار وقد رأينا أن هذين النموذجني من مناذج احلوار مع األ

  .داخل األسرة أو العشرية الواحدة
حيادث أباه بكل رقة ولطف، مع أن أباه ال يبادله  فإبراهيم .. فهو حوار ينطلق من املودة والرمحة 

  .تلك املودة وذلك اللطف إال بالشدة والعنف
والدليل تلو الدليل، حىت ال يبقى للطرف اآلخر إال  وهو حوار منهجي علمي يتلو احلجة تلو احلجة،

  .التسليم
يقول ألبيه بعد أن بدر  وهو حوار ينتهي باخلامتة الطيبة، كما يستهل باالستهالل الطيب، فإبراهيم 

  )٤٧من اآلية: مرمي)(سالم علَيك سأَستغفر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفياً ﴿ :منه ما بدر، وهدده مبا هدده 
وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ من ﴿ :ويف نفس الوقت خيربه عن ثباته على مبدئه ودينه، قال تعاىل على لسانه 

  )٤٨:مرمي) (دون اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاِء ربي شقياً
ى هذا النوع من احلوار، منها ما سبق ذكره من دعوته تطبيقات كثرية عل وقد رأينا يف سنة رسول اهللا 

  لعشريته وتلطفه يف حواره معهم، بل روي أنه  صنع هلم طعاما، ليوفر ذلك الطعام من اجلو النفسي ما
  .يتيح هلم حسن االستماع، وحسن التلقي

  :املأل
شرية وعقوهلا انتقلنا إىل فرع بعد أن درسنا الكيفيات املختلفة اليت يتم من خالهلا التوصل إىل قلوب الع

، وقد عرفنا يف هذا الفرع سر ذكر القرآن الكرمي حوار األنبياء ـ عليهم السالم ـ مع )حوار املأل(آخر، امسه 
ذلك أن أولئك املأل ـ بسبب ما أوتوا من قوة السلطان ـ هم أكرب من يقف يف وجه .. املأل من أقوامهم 

وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه وإِنْ ﴿ : كما قال تعاىل عن مأل رسول اهللا الرسل ـ عليهم الصالة والسالم ـ 
  )٢٦:األنعام) (يهلكُونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ

وقد رأينا أن ما ذكره القرآن الكرمي من ذلك احلوار دروس تربوية عميقة للمؤمنني يف كل األزمان ليقتدوا 
  .ألنبياء يف حوار املأل من أقوامهمدي ا

.. مع املأل من قومه  وقد شد انتباهنا يف دراستنا املفصلة احملللة لتلك النصوص احلوارية حوار شعيب 
خطيب األنبياء ، لفصاحته وعلو عبارته وبالغته يف دعاية قومه إىل  كان بعض السلف يسمي شعيباً  فقد 

  ١)ذاك خطيب األنبياء (:كان إذا ذكر شعيبا قال  ن رسول اهللا أويروى يف ذلك  اإلميان برسالته،
وسائر  مع املأل من قومه، وفيه بيان ملنهج رسول اهللا  سأذكر لك بعض ما استفدنا من حواره 

                                                
 .ابن أيب حامت واحلاكمرواه ) ١(
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  .١األنبياء يف حوارهم مع املأل من أقوامهم
ـ يع األنبياء والرسل بالتوحيد، وهي الدعوة اليت جاء ا مج شعيب  هبدأ، فقد موضوع حوارهأما 

ميتثل لكل ما أمر اهللا به ، ال بد بعدها أن إذا آمن باهللا وحده ، واستسلم له، فإنه  املخالفألن  ـعليهم السالم 
ال تعثَوا في وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الْآخر و﴿ :قال تعاىل وى عنه، 

ينفِْسدضِ موال تعثوا يف األرض  ،أخشوا اآلخرة اليت فيها اجلزاء على األعمال: أي  )٣٦:العنكبوت) (الْأَر
  .ال تكفروا فإنه أصل كل فساد: أي  ،مفسدين

إذا م بأ، مرغباً إياهم )ال إله إال اهللا(إىل قول دعوته، فقد بدأ بدعوم  وهذا ما بدأ به رسول اهللا 
  .قالوها ملكوا ا العرب والعجم، ومل يأمرهم بصالة وال صيام يف بداية دعوته

قواعد السلوك واخللق منها كما تنبثق  ،كل مناهج احلياةمنها وحدانية اهللا هي القاعدة اليت تنبثق ذلك أن 
  .والتعامل، وال تستقيم كلها إال إذا استقامت هذه العقيدة

طفيف يف الكيل وامليزان، وخبس الناس تهي الوبعد الشرك،  هفة كان يفعلها قومأعظم خمالمث انتقل م 
فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ وال تبخسوا الناس أَشياَءهم وال تفِْسدوا في الْأَرضِ ﴿ :حاكيا قوله أشياءهم، قال تعاىل 

وال تنقُصوا الْمكْيالَ ﴿ :وقال تعاىل ، )٨٥من اآلية: ألعراف)(كُنتم مؤمنِنيبعد إِصالحها ذَلكُم خير لَكُم إِنْ 
يطحمٍ موي ذَابع كُملَيع افي أَخإِنرٍ ويبِخ اكُمي أَرانَ إِنيزالْمال ترتكبوا ما أنتم :  أي، )٨٤من اآلية: هود)(و

ما يف أيديكم ويفقركم، وهذا مضاف إىل عذاب اآلخرة ، ومن مجع له فيمحق اهللا بركة  ،وتستمروا فيه ،عليه
  . هذا وهذا فقد باء بالصفقة اخلاسرة

فنهاهم أوالً عن تعاطي ما ال يليق من التطفيف، وحذّرهم سلب نعمة اهللا عليهم يف دنياهم، وعذابه األليم 
وفُوا الْمكْيالَ والْميزانَ بِالْقسط وال تبخسوا الناس يا قَومِ أَو ﴿:مث قال هلم آمراً ، يف أخراهم وعنفهم أشد تعنيف

ا عا أَنمو نِنيمؤم مإِنْ كُنت لَكُم ريخ ةُ اللَّهيقب ،ينفِْسدضِ مي اَألرا فثَوعال تو ماَءهيأَش يظفبِح كُم٨٥:هود(﴾ لَي 
  .ن أخذ أموال الناسرزق اهللا خري لكم م: أي  ،)٨٦ –

أمرهم بالعدل واهم عن الظلم وتوعدهم إن فعلوا ، جرمية الصد عن سبيل اهللا وظلم الناسمث اهم عن 
وال تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آمن بِه وتبغونها ﴿ :خالف ذلك فقال تعاىل 

ها، من مكوس وغريالناس  أموالبأخذ  ، اهم عن قطع الطريق احلسية الدنيوية)٨٦:ألعرافا(﴾ عوجاً 
يأخذون  ،كانوا قوماً طغاة بغاة جيلسون على الطريق يبخسون الناس(، كما ذكر املفسرون أم السبلوإخافة 

  .الدينيةاملعنوية واهم عن قطع الطريق  ،)وكانوا أول من سن ذلك ،العشور من أموال املارة
ويف هذا داللة على أن احملاور ال ينبغي أن يكتفي فقط مبسائل الدين، بل عليه أن يتحدث عن شؤون 
  . احلياة، ومشاكل الناس، ليؤلف بذلك القلوب، باإلضافة إىل كون ذلك من دين اهللا، ومن مقتضيات عبادة اهللا

                                                
األستاذ املشارك يف ، حممد أمحد عيد الكردي: الدكتور ، )حوار شعيب عليه السالم مع قومه يف القرآن الكرمي: (انظر) ١(

تنظيم كلية الشريعة والدراسات ، احلوار مع اآلخر يف الفكر اإلسالمي:مؤمتر، فرع الفجرية/ لوجيا جامعة عجمان للعلوم والتكنو
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ومل  ،ورمحة ولني وعطف وحنان مودةمن األلفاظ ما فيه  استعمل شعيب ، فقد هأسلوب حوارأما 
يتكرب أو يتعاىل على قومه، ألن األلفاظ القاسية والفاحشة ، تؤدي إىل نفور الناس من الداعية، كما وجه اهللا 

حولك فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من ﴿ :بقوله إىل ذلك  رسوله 
ي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاعنيكِّلوتالْم بآل ) (ح

رفق لو كنت فظا غليظ القلب ال ت(: قسوته، واملعىن : الغليظ اجلايف ، وغلظ القلب : والفظ ، )١٥٩:عمران
   )م لتفرقوا من حولك هيبة لك واحتشاما منك بسبب ما كان من توليهم

يا (، مل يقل الكرمي، وبلفظ األخوة كما سجل القرآن )يا قومِ(بلفظ قومه  خاطب شعيب لقد 
ه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّ﴿ : ، قال تعاىل)يا جمرمني(،  )كفار

كُمبر نةٌ منيب كُماَءتداللة وحجة واضحة وبرهان قاطع على صدق ما جئتكم به، : ، أي )٨٥:األعراف(﴾  ج
وإن كان هذا اللفظ  ،وأنه أرسلين إليكم، وهو ما أجرى اهللا على يديه من املعجزات اليت مل تنقل إلينا تفصيالً

  . عليها إمجاالً قد دل
مجيع األساليب اليت يتسلل ا إىل القلوب، فقد خاطبهم  باإلضافة إىل هذا، فقد وظف شعيب 

واذْكُروا إِذْ كُنتم قَليال فَكَثَّركُم وانظُروا كَيف ﴿ : بنعم اهللا الكثرية عليهم ، قال تعاىلمرغبا ومرهبا، وذكرهم 
ينفِْسدةُ الْمباقم إن لقد ، )٨٦:األعراف(﴾  كَانَ ع ذكرهم بنعمة كثرة النسل بعد القلة، وحذرهم نقمة اهللا

  . خالفوا ما أرشدهم إليه ودهلم عليه
بقيت اللَّه ﴿ :كما قال تعاىلاحلرام ال جيدي وإن كثر، أن ورغبهم يف الربح احلالل املبارك فيه وإن قل، و

  )٨٦:هود) (نيخير لَكُم إِنْ كُنتم مؤمنِ
، أي )٨٦:هود) (وما أَنا علَيكُم بِحفيظ﴿ :، قال تعاىل ورغبهم يف اإلخالص هللا وحده والبعد عن الرياء

  . افعلوا ما آمركم به ابتغاء وجه اهللا ورجاء ثوابه 
م مثْلُ ما أَصاب قَوم نوحٍ ويا قَومِ ال يجرِمنكُم شقَاقي أَنْ يصيبكُ﴿ : فقال، مث استعمل أسلوب الترهيب

يدعبِب كُمنم لُوط ما قَومحٍ والص مقَو أَو وده مقَو ال حتملنكم خمالفيت وبغضكم ما : ، أي )٨٩:هود(﴾ أَو
جئتكم به على االستمرار على ضاللكم وجهلكم وخمالفتكم، فيحل اهللا بكم من العذاب والنكال نظري ما أحله 

  .ظرائكم وأشباهكم، من قوم نوح وقوم هود وقوم صاحل من املكذبني املخالفنيبن
أي ، )٩٠:هود) (واستغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه إِنَّ ربي رحيم ودود﴿ :فقال  ،مث مزج الترهيب بالترغيب

إىل ن عدم التوبة ، وترغيب فيها، فإنه من تاب وتوبوا إىل ربكم الرحيم الودود، ترهيب م ،اقلعوا عما أنتم فيه: 
  .١حيبهم وحيبونهعليه ، فإنه رحيم بعباده ودود اهللا تاب اهللا 

املأل،  نوع حواره مع قومه حبسب ما يقتضيه املقام، فقد كان من قوم شعيب  مث إن شعيبا 
ار مع اآلخرين؛ فاملواجهة مع املأل تلف عن احلوختومنهم دون ذلك، واحلوار واملواجهة مع علية القوم وأشرافهم 

تتطلب مزيداً من ضبط النفس واحلكمة معاً، والثبات على قول احلق، والتمسك بلغة احلوار اجليد، كما حدث 
                                                

 .حمبوب املؤمنني: هو مبعىن املودود أي: والثاين ،أحدمها أنه حمب للمؤمنني: للودود معينان) ١(
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قال ، واملأل من قومه إذ واجهوه بلغة القوة والتهديد واالستهزاء، وواجههم باللطف واللني بني شعيب 
ي ين استكْبروا من قَومه لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آمنوا معك من قَريتنا أَو لَتعودنَّ فقَالَ الْملَأُ الَّذ﴿ :تعاىل 
  )٨٨من اآلية: ألعراف(﴾ ملَّتنا 

فنرحب بك، أو  ،إما أن تكون معنا:( وكأم يقولون له يرتفع حوار املأل إىل درجة التحدي، انظر كيف 
الدال على ثباته مهما بالرد املناسب  ، فريد عليهم شعيب )ضدنا فنخرجك وحناصرك ونضيق عليك

قَد افْترينا علَى اللَّه كَذباً إِنْ عدنا في ملَّتكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه منها  قاَلَ أَو لَو كُنا كَارِهني﴿ :حاولوا زعزعته
ا ربنا افْتح بيننا وبين لَنا أَنْ نعود فيها إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه ربنا وسع ربنا كُلَّ شيٍء علْماً علَى اللَّه توكَّلْن وما يكُونُ

نيحالْفَات ريخ تأَنو قا بِالْحنم٨٩-٨٨:ألعراف) (قَو(  
  .. فهو ثابت، ولكنه دوء ال انفعال فيه، وبقوة ال غضب معها .. اهلدوء انظر كيف ميتزج الثبات مع 

بأنه مسحور وكاذب، فلم ينفعل، ومل باامه استهزاء قومه به،  واجه شعيب وفوق هذا، فقد 
يضبط أعصابه، هو الذي  الداعية املسلم احملاور، ف وهذا ما سنه لنا النيب .. يغضب ، بل حتلى بسعة الصدر 

قَالُوا يا شعيب ﴿ :يطر على نفسه؛ فيواجه خصمه بوجه طلق، وابتسامة عريضة، وسعة صدر، قال تعاىل ويس
  )٨٧:هود) (لْحليم الرشيدأَصالتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ في أَموالنا ما نشاُء إِنك لَأَنت ا

أصالتك هذه اليت تصليها هي اآلمرة لك بأن :( ون هذا على سبيل االستهزاء والسخرية والتهكم يقول
فال نعبد إال إهلك ونترك ما يعبد آباؤنا األقدمون ، وأسالفنا األولون؟ أو أن ال نتعامل إالّ على  ،حتجر علينا

  )اها؟الوجه الذي ترتضيه أنت ونترك املعامالت اليت تأباها وإن كنا حنن نرض
قَالُوا إِنما أَنت من الْمسحرِين، وما ﴿ :قال تعاىل حاكيا عنهم  وانتقل االستهزاء  إىل حتد من لون جديد،

تاِء إِنْ كُنمالس نفاً مسا كنلَيطْ عقبِنيَ ، فَأَسالْكَاذ نلَم كظُنإِنْ نا وثْلُنم رشإِال ب تأَن الص ني مبقَالَ ر ،نيقاد
  )١٨٨ – ١٨٥:الشعراء(﴾أَعلَم بِما تعملُونَ ، فَكَذَّبوه فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة إِنه كَانَ عذَاب يومٍ عظيمٍ

راحوا يسألونه عن بل دعو إليه، يصادقاً فيما كان طلبوا أن يسقط عليهم كسفا من السماء إن لقد 
اهللا ، أين هو؟ وكيف هو؟ وملاذا تأخر؟ سخروا منه ، وانتظر شعيب أمر اهللا، وحتقق وعد اهللا الذي ال عذاب 
  .يتخلف

باألدلة والرباهني واحلجج جييبهم  ومع كل هذه األصناف من االستهزاء والسخرية كان شعيب 
ومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من قَالَ يا قَ﴿ :قال تعاىل بعيدا عن كل انفعال جيعله يسلك سلوكهم، الدامغة 

لْأصالح ما استطَعت وما ربي ورزقَنِي منه رِزقاً حسناً وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّا ا
كَّلْتوت هلَيع ي إِلَّا بِاللَّهيقفوت أُنِيب هإِلَي٨٨:هود) (و(  

أرأيتم إن كنت على أمر (: ، وقال هلمإىل احلق بأبني إشارةاهم تلطف معهم يف العبارة ودعانظر كيف 
، )بين من اهللا تعاىل، وأنه أرسلين إليكم، ورزقىن النبوة والرسالة، وعمى عليكم معرفتها، فأي حيلة يل فيكم؟

  .احلجة والدليل، وأن رأيه ليس مبنياً على اهلوى واملزاجوهكذا يبني احملاور أنه ميتلك 
ـ مع كل هذا اللطف واللني ـ استعمل الشدة يف خطابه ملا اقتضى املقام ذلك، وبعد  ولكن شعيبا 
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ويا قَومِ اعملُوا علَى ﴿ :أن مل جيد معهم أي لني أو لطف، قال تعاىل خمبار عن خطابه لقومه بعد أن يئس منهم 
)  رقيبانتكُم إِني عاملٌ سوف تعلَمونَ من يأْتيه عذَاب يخزِيه ومن هو كَاذب وارتقبوا إِني معكُممكَ

هذا أمر ديد شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم، فسوف ، ف)٩٣:هود(
يف هذه احلياة الدنيا، وحيل عليه اهلالك والبوار، ومن تكون له عاقبة  اهللامن خيزيه ـ يف األخري ـ علمون ي

  .الدار
وإِنْ كَانَ طَائفَةٌ منكُم آمنوا بِالَّذي أُرسلْت بِه وطَائفَةٌ لَم يؤمنوا فَاصبِروا حتى ﴿ :هذا كقوله تعاىل و

كمني قَالَ الْمُأل الَّذين استكْبروا من قَومه لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آمنوا معك يحكُم اللَّه بيننا وهو خير الْحا
يردوا من آمن أن  م يستطيعونبزعمهم أ، فقد ظنوا )٨٩ – ٨٧:األعراف(﴾  من قَريتنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا

هؤالء ال : أي ﴾ أَو لَو كُنا كَارِهني ﴿ :، وقال للمحاجة عن قومه شعيب  فانتصب ،منهم إىل ملتهم
يعودون إليكم اختياراً، وإمنا يعودون إليكم إن عادوا اضطراراً مكرهني، وذلك ألنَّ اإلميان إذا خالط بشاشته 

باً إِنْ عدنا في ملَّتكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه منها قَد افْترينا علَى اللَّه كَذ﴿ :القلوب ، ال يرتد أحد عنه،  وهلذا قال 
لَى اللَّهلْماً عٍء عيا كُلَّ شنبر عسا ونبر اَء اللَّهشا إِال أَنْ ييهف ودعا أَنْ نكُونُ لَنا يما وكَّلْنو٨٩:األعراف(﴾  ت(  

استفتح على قومه، واستنصر ربه عليهم يف من قومه يأسا تاما  وبعد أن يئس شعيب .. ويف األخري 
  )٨٩من اآلية: ألعراف)(ربنا افْتح بيننا وبين قَومنا بِالْحق وأَنت خير الْفَاتحني﴿ :فقال  ،تعجيل ما يستحقونه

فَتولَّى عنهم وقَالَ يا ﴿ :عاىل استمر يف حوارهم بعد هالكهم، قال ت وقد ذكر اهللا تعاىل أن شعيبا 
رِينمٍ كَافلَى قَوى عآس ففَكَي لَكُم تحصني وبر االترِس كُمتلَغأَب مِ لَقَد١)٩٣:ألعراف) (قَو  

  :العامة
اض ، والذي أفأقوامهماملأل من بعد أن درسنا بالتفصيل ما يرتبط حبوار األنبياء ـ عليهم السالم ـ مع 

، وقد عرفنا يف هذا الفرع ضرورة اطالع )حوار العامة(انتقلنا إىل فرع آخر، امسه ، القرآن الكرمي يف ذكره
  .الداعية على ما جيري من شبهات بني عامة من يريد أن يدعوهم، ليناقشهم من خالهلا

شبهات الالكرمي عن آليات اليت أجاب فيها القرآن ومن أهم ما درسناه يف هذا الفرع التحليل التفصيلي ل
ويف ذلك اجلواب استفدنا الكثري من الطرق واملناهج الربانية للحوار .. املشركني وغريهم اليت كانت تنتشر بني 

  .اإلجيايب
سأذكر لك بعض ما درسنا من ذلك، لترى أن القرآن الكرمي كفانا كل ما يهمنا يف هذا اجلانب، وأنا لو 

  .٢كمة ما يغنينا عن غريهتدبرناه الستخرجنا منه من كنوز احل

                                                
الَّذين كَذَّبوا ) ٩١(فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا في دارِهم جاثمني ﴿ :مما يدل على ذلك أن اهللا تعاىل ذكر هذا بعد قوله ) ١(

 رِيناسالْخ موا ها كَانبيعوا شكَذَّب ينا الَّذيها فونغي ا كَأَنْ لَمبيعاألعراف(﴾)٩٢(ش( 
القرآن مملوء من احلجج واالدلة والرباهني يف مسائل التوحيد :( وعلى هذا اتفق كل املتكلمني من املسلمني، قال ابن القيم ) ٢(

ال وهو يف القرآن إواثبات الصانع واملعاد وإرسال الرسل وحدوث العامل فال يذكر املتكلمون وغريهم دليال صحيحا على ذلك 
  )وقد اعترف ذا حذاق املتكلمني من املتقدمني واملتأخرين ،سئلةيرادات واألبعده عن اإلأمعىن ووضح بيان وأمت أفصح عبارة وأب
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 هماعتراض، وأكثرها يدور حول ١اجلدال املأل من املشركني القضايا اليت أكثر فيهالقد ذكر القرآن الكرمي 
، ليس من ذوي الثراء والغىن، وال من أهل املنصب والزعامة فيهمأنه أنه بشر مثلهم، و، ورسول اهللا على 

ومنها ..  ادعاء املشركني أن املالئكة بنات اهللاومنها ..  و أن يأتيهم مبلَكوطلبهم أن يكون ملَكاً من املالئكة، أ
إنكارهم التوحيد واختاذهم األصنام ومنها ..  اعتراضهم على نزول القرآن مفرقاً، وطلبهم أن يرتل مجلة واحدة

والنشور، ورفضهم فكرة إنكارهم البعث ومنها ..  واألوثان أنداداً هللا، وعبادم إياها بدعوى التقرب إىل اهللا
  .وغري ذلك من األطروحات اليت ذكرها القرآن الكرمي، وأجاب عنها.. اليوم اآلخر
، فقد تساءل املشركون ـ كما يذكر القرآن الكرمي ـ   رسول اهللايف نزول الرسالة على م جداهلأما 
ملَ مل يرتل هذا القرآن على و. . وميشي يف األسواق؟ ،كيف ترتل هذه الرسالة على بشر يأكل الطعام: متعجبني

لم ال يرسل اهللا تعاىل ملكاً من املالئكة، و..  أحد أغنياء مكة أو الطائف، أو أصحاب اجلاه والزعامة فيهما؟
  ليكون بشرياً ونذيراً للناس؟

فْلَة معرِضونَ اقْترب للناسِ حسابهم وهم في غَ﴿ : فقال تعاىل ،هذه الشبهاتالكرمي وقد أورد القرآن 
لَاهيةً قُلُوبهم وأَسروا النجوى الَّذين ) ٢(ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استمعوه وهم يلْعبونَ ) ١(

ت متأَنو رحونَ السأْتأَفَت ثْلُكُمم رشذَا إِلَّا بلْ هوا هونَ ظَلَمرصولِ ﴿ :وقال ، )األنبياء(﴾ بسذَا الرالِ هقَالُوا مو
غري ذلك من و) .. الفرقان(﴾ )٧(يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في الْأَسواقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيه ملَك فَيكُونَ معه نذيرا 

  اآليات
عوا هذا القول، بل رددوا أقوال األمم السابقة اليت عليهم بيان أم مل يبتدالكرمي رد القرآن من وكان 

واجهت رسلها ذه الشبهة، وجعلت منها سالحاً تشهره يف وجوههم، يف حماولة إلقناع عامة الناس أن من 
سلُونَ واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَرية إِذْ جاَءها الْمر﴿ : قال تعاىل ،كان بشراً ال يصلح أن يكون رسوالً

قَالُوا ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا ) ١٤(إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ ) ١٣(
وما علَينا إِلَّا ) ١٦(قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ ) ١٥(وما أَنزلَ الرحمن من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ 

 بِنيلَاغُ الْم١٧(الْب ( يمأَل ذَابا عنم كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهتنت لَم نلَئ ا بِكُمنرطَيا تقَالُوا إِن)قَالُوا ) ١٨
كُمررِفُونَ طَائسم مقَو متلْ أَنب متذُكِّر نأَئ كُمعيس(﴾ )١٩( م(  

                                                                                                                                 
و أما مذمومان أقسام العلم الكالم والفلسفة وتبني أفإن قلت فلم مل تورد يف :( مث نقل عن أيب حامد الغزايل قوله يف اإلحياء 

وما خرج عنهما فهو  ،خبار مشتملة عليهفالقرآن واأل ،دلة اليت ينتفع ااألن حاصل ما يشتمل عليه الكالم من أممدوحان فاعلم 
كثرها أما مشاغبة بالتعلق مبناقضات الفرق وتطويل بنقل املقاالت اليت إوـ كما سيأيت بيانه ـ إما جمادلة مذمومة وهي من البدع 

يتعلق بالدين ومل يكن شيء منه مألوفا يف العصر وبعضها خوض فيما ال  ،مساعترهات وهذايانات تزدريها الطباع ومتجها األ
ن حكمه إذا حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة لفقت هلا شبها ورتبت هلا كالما مؤلفا فصار ولكن تغري اآل ،ولاأل

  )ذلك احملظور حبكم الضرورة مأذونا فيه
ب الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليال وال لقد تأملت الكت) :(قسام اللذاتأ(يف كتابه قوله الرازي ونقل عن 
 )١/١٤٥: مفتاح دار السعادة: انظر) (قرب الطرق طريقة القرآنأيت أتشفى عليال ور

كلية الدراسات اإلسالمية ، الدكتور أمحد حممد مفلح القضاة:إعداد، مع قومه كما يعرضه القرآن حوار النيب : انظر) ١(
 .جامعة الشارقةأقامتها عد هذا البحث للمشاركة يف ندوة احلوار اليت أ، ديب ،والعربية



 ١٨٥

فَأَرسلْنا فيهِم رسولًا منهم أَن اعبدوا اللَّه ما لَكُم ) ٣١(ثُم أَنشأْنا من بعدهم قَرنا َآخرِين ﴿ :وقال تعاىل 
يا وقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاِء الَْآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدن) ٣٢(نَ من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُو

تم بشرا مثْلَكُم إِنكُم إِذًا ولَئن أَطَع) ٣٣(ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربونَ 
هيهات هيهات لما توعدونَ ) ٣٥(أَيعدكُم أَنكُم إِذَا متم وكُنتم ترابا وعظَاما أَنكُم مخرجونَ ) ٣٤(لَخاسرونَ 

)٣٦ (ما ويحنو وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يإِنْ ه نيوثعببِم نحا ن)ا ) ٣٧ما وبكَذ لَى اللَّهى عرلٌ افْتجإِلَّا ر وإِنْ ه
 نِنيمؤبِم لَه نح٣٨(ن ( ونا كَذَّبنِي بِمرصان بقَالَ ر)٣٩ ( نيمادن نبِحصيلٍ لَيا قَلمقَالَ ع)٤٠ ( مهذَتفَأَخ
  )املؤمنون(﴾ )٤١(جعلْناهم غُثَاًء فَبعدا للْقَومِ الظَّالمني الصيحةُ بِالْحق فَ

فهذه الشبهة تتابعت عليها أمم كثرية يف مواجهة رسل اهللا تعاىل، وهؤالء املشركون يرددوا دون أن 
  .يعقلوا أو يتفكروا

راسة مصادرهم، ليكون ردنا وقد استفدنا من هذا أن نبحث يف تواريخ الشبهات، ويف القائلني ا، ويف د
  .منطلقا من تلك املنطلقات النفسية والعلمية اليت أوحت هلم بتلك الشبهات

ـ عليهم السالم ـ على أن الرسل  هتأكيدومما رد به القرآن الكرمي على هذه الشبهات القدمية اجلديدة  
قريش تفخرون بانتمائكم إىل إبراهيم  مجيعاً كانوا من البشر، مل يشذ عن هذه القاعدة أحد، فإذا كنتم يا معشر

  عليهم ـ فقد كان رجالً من البشر، وإذا كنتم تصدقون بنبوة نوح وموسى وعيسى وغريهم من األنبياء
وما أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلني إِلَّا ﴿ : فلتعلموا أم كانوا بشراً مثل سائر البشر، قال تعاىلـ الصالة والسالم 

إِنبكَانَ رونَ وبِرصةً أَتنتضٍ فعبل كُمضعا بلْنعجاقِ ووي الْأَسونَ فشميو امأْكُلُونَ الطَّعلَي ما هريصب ك ﴾
ى أَفَلَم يِسريوا في وما أَرسلْنا من قَبلك إِلَّا رِجالًا نوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُر﴿ : ، وقال تعاىل)٢٠:الفرقان(

  )١٠٩: يوسف(﴾ لَا تعقلُونَ الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم ولَدار الَْآخرة خير للَّذين اتقَوا أَفَ
معه وفق ما يتطلبه هل هو يسري .. وقد استفدنا من هذا أن نبحث يف مدى انسجام املخالف مع ما يقوله 

  .١املنهج العلمي، أم أنه يكيل باملكاييل املختلفة
أنه لو كان أهل األرض مالئكةً ألنزل اهللا إليهم رسالً ومما رد به القرآن الكرمي على تلك الشبهات بيانه 

نهم وبني من البشر، حىت يتم التخاطب والتفاهم بيإليهم أم بشر فال بد أن يكون الرسل مبا من املالئكة، و
قُلْ لَو ) ٩٤(وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاَءهم الْهدى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبعثَ اللَّه بشرا رسولًا ﴿ : البشر، قال تعاىل

  )اإلسراء(﴾ ) ٩٥(ملَكًا رسولًا  كَانَ في الْأَرضِ ملَائكَةٌ يمشونَ مطْمئنني لَنزلْنا علَيهِم من السماِء

                                                
إن كنت من أهل اجلنة، :( وهذا يسري يف كل شيء، فقلما خيلو املخالف من تناقض، فريد ـ مثال ـ على من يقول) ١(

وع مث كتب أن تأكل، مث إن اهللا كتب لك أن جت: بأن يقال له ) ؟فلماذا أعمل ؟ وإن كنت من أهل النار، فلماذا أتعب نفسي
  .إن كان اهللا قد قدر يل أن أشبع، فما حاجيت لتكلف األكل: كتب لك أن تشبع بعد أكلك، فإذا جعت، فال تأكل، وقل 

يا رسول اهللا، : فقاال وبني العمل، فقد روي يف احلديث أن غالمني شابني سأال النيب القدر، بني حقائق  هلذا ربط النيب 
) بل فيما جفت به األقالم، وجرت به املقادير:(  ت به األقالم وجرت به املقادير، أو يف شيء يستأنف؟ فقال أنعمل فيما جفَّ

:( وقد كان هذا القول حمفزا هلذين الشابني، فقاال، )اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له: (ففيم العمل إذًا؟ قال :قاال
 )٣٠/١٤٤(تفسري الطربي )(فاآلن جند ونعمل 
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فال شيء أبلغ وال أحكم وال أعظم تأثريا يف اإلقناع .. واستفدنا من هذا أمهية تعليل األحكام مبقاصدها 
  .من ربط األشياء مبقاصدها

على الفرق اجلوهري بني األنبياء وسائر البشر، فالنيب  هتأكيدومما رد به القرآن الكرمي على تلك الشبهات 
 بشر لكنه يوحى إليه من ربه، ويؤيد بالربهان الظاهر واحلجة البينة، ليعلم الناس أنه رسول اهللا حقاً، قال تعاىل

: ﴿ هبقَاَء رو لجركَانَ ي نفَم داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمقُلْ إِنلًا صملْ عمعلَا فَلْيا وحال
وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه وفي َآذَانِنا ﴿ : وقال تعاىل، )١١٠:الكهف(﴾ يشرِك بِعبادة ربه أَحدا 

بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد قُلْ إِنما أَنا ) ٥(وقْر ومن بينِنا وبينِك حجاب فَاعملْ إِننا عاملُونَ 
 نيرِكشلْملٌ ليوو وهرفغتاسو هوا إِلَييمقت٦(فَاس ( َونركَاف مه ةربِالَْآخ مهكَاةَ وونَ الزتؤلَا ي ينالَّذ)٧( ﴾

الة عن طريق ملَك من املالئكة، فال بد أن يكون مهيأً يئة وألن النيب يوحى إليه، ويتلقى الرس، )فصلت(
  .خاصة لالتصال مبلك الوحي والتلقي عنه، وهذا ما ليس لسائر البشر

وقد استفدنا من هذا أن ندعو املخالف إىل النظر بعني التحقيق فيما يطرحه من شبهات، فقد يكفي جمرد 
  .نظره وحتقيقه يف رد الشبهة عنه

أمراً مستغرباً،  رسول اهللا ثانية اليت جادل فيها املشركون، فقد اعتربوا نزول القرآن على أما القضية ال
ليس من ذوي الزعامة والنفوذ، وال من أهل املال والثراء، فليس جديراً ذا الشرف،  ـ كما يقولون ـألنه 

ولَا نزلَ هذَا الْقُرَآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ وقَالُوا لَ﴿ : قال تعاىل ،١وال خليقاً بأن خيتصه اهللا بالرسالة من بينهم
  ) ٣١:الزخرف(﴾ عظيمٍ 

عليهم رداً حامساً مبيناً أن هذا من فضل اهللا تعاىل ورمحته، وليس ألحد أن يقسم الكرمي وقد رد القرآن 
ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة أَهم يقِْسمونَ رحمةَ ﴿ : قال تعاىل ،رمحة اهللا أو خيتص ا أحداً

ريخ كبةُ رمحرا ورِيخا سضعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وينونَ  الدعمجا يمم ﴾
  )٣٢:الزخرف(

وإِذَا جاَءتهم آيةٌ قَالُوا لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّه ﴿ : كما رد عليهم يف موضع آخر بقوله
﴾  انوا يمكُرونَاللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته سيصيب الَّذين أَجرموا صغار عند اللَّه وعذَاب شديد بِما كَ

  .أعلم حيث جيعل رسالته، وليس ألحد أن يعترض، أو ينكر فضل اهللا ورمحتهتعاىل فاهللا ، )١٢٤:األنعام(
فقد طلب املشركون أن يكون الرسول ملَكاً من اليت أجلأهم إليهم احلوار املنهجي إجلاء، أما القضية الثالثة 

  .املالئكة، حىت يصدقوا أنه مرسل من عند اهللا، ويؤمنوا به ويتبعوه
وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه ﴿ :تعاىل على هذه الشبهة يف عدد من السور، كما يف قوله الكرمي رآن وقد رد الق

                                                
وذلك أم أنكروا أوالً أن يكون النيب  ة،وهذا باب آخر من إنكارهم للنبو:( مبينا سر جلوء املخالف إىل هذا  قال اآللوسي) ١(
مث ملا بكتوا بتكرير احلجج، ومل يبق عندهم تصور رواجٍ لذلك جاءوا باإلنكار من وجه آخر، فتحكموا على اهللا سبحانه أن  ،بشراً

لو كان الذي يدعيه حممد حقاً لكان احلقيق به رجل : كأم قالواـ  أي الرجلني من مكة والطائف ـ أحد هذينيكون الرسول 
من القريتني عظيم، وهذا منهم جلهلهم بأن رتبة الرسالة إمنا تستدعي عظيم النفس بالتخلي عن الرذائل الدنية، والتحلي بالكماالت 

 )رف الدنيويةوالفضائل القدسية، دون التزخرف بالزخا
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يلْبِسونَ ولَو جعلْناه ملَكًا لَجعلْناه رجلًا ولَلَبسنا علَيهِم ما )٨(ملَك ولَو أَنزلْنا ملَكًا لَقُضي الْأَمر ثُم لَا ينظَرونَ 
  )األنعام(﴾)٩(

  :فهذه اآلية حصرت االحتماالت املرتبطة مبوقفهم من إرسال امللك إليهم يف حالتني
على هيئته املالئكية اليت خلق عليها، وألن املالئكة خملوقات نورانية عظيمة، فإن أما األوىل، فأن يرسله اهللا 

ا، وهذا يعين أم سيهلكون إذا رأوا ملكاً من املالئكة البشر ال يتحملون رؤيتهم، وال يستطيعون أن يثبتوا هل
  .على هيئته اليت خلق عليها

مع ما أويت من طاقات مل يرهم، بل مل  وقد أشار القرآن الكرمي إىل عظم خلق املالئكة، وأن رسول اهللا 
وهو ) ٦(ذُو مرة فَاستوى ) ٥(علَّمه شديد الْقُوى ﴿ :ير جربيل، يف صورته احلقيقية إال مرتني، قال تعاىل 

ما ) ١٠(فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى ) ٩(فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى ) ٨(ثُم دنا فَتدلَّى ) ٧(بِالْأُفُقِ الْأَعلَى 
عند سدرة الْمنتهى ) ١٣(د رَآه نزلَةً أُخرى ولَقَ) ١٢(أَفَتمارونه علَى ما يرى ) ١١(كَذَب الْفُؤاد ما رأَى 

  )النجم(﴾ )١٥(عندها جنةُ الْمأْوى ) ١٤(
أن رؤية البشر للمالئكة يف صورم اليت خلقوا عليها، ال تكون إال الكرمي ـ كذلك ـ إىل القرآن وأشار 

بشارة وال خري، بل سيسعى كل منهم إىل التعوذ مبا  عند املوت أو يوم القيامة، وعند ذلك ال يكون للمشركني
يوم يرونَ الْمالئكَةَ ال بشرى يومئذ للْمجرِمني ويقُولُونَ ﴿ : قال تعاىل. ال ينفعه، رغبة يف دفع العذاب عن نفسه

  )٢٢:الفرقان) (حجراً محجوراً
هذا :( وحينها البد أن يقول الناس املالئكة على هيئة البشر،  ملكاً منوأما احلالة الثانية، فأن يرسل اهللا 

  .يصدقوا أنه من املالئكة، وعندئذ يبقى اإلشكال قائماًلن و ،)بشر مثلنا
هذه كربى القضايا اليت حاور فيها القرآن الكرمي املشركني مفندا شبههة واحدة واحدة، متدرجا م على 

  .حسب عقوهلم
، والتصورات الفاسدة، اليت ابتدعوها من عند أنفسهم، أو الضالالت الباطلةي تلك أما القضية الثانية، فه

  .قلدوا فيها آباءهم وأجدادهم، دون علم، وتتابعوا على ذلك حىت جعلوه ديناً مقدساً، واعتقدوه حقاً وصواباً
زعمهم أن اختذ زوجة من بنات سروات اجلن، فأجنبت له املالئكة، وتعاىل زعمهم أن اهللا ذلك ومن 
  .املالئكة بنات

﴿ : وقد أخرب القرآن الكرمي عن هذه األباطيل، ورد عليها باحلجة الدامغة والربهان الساطع، قال تعاىل
نهم من إِفْكهِم أَلَا إِ) ١٥٠(أَم خلَقْنا الْملَائكَةَ إِناثًا وهم شاهدونَ ) ١٤٩(فَاستفْتهِم أَلربك الْبنات ولَهم الْبنونَ 

ما لَكُم كَيف تحكُمونَ ) ١٥٣(أَصطَفَى الْبنات علَى الْبنِني ) ١٥٢(ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ ) ١٥١(لَيقُولُونَ 
وجعلُوا ) ١٥٧(إِنْ كُنتم صادقني فَأْتوا بِكتابِكُم ) ١٥٦(أَم لَكُم سلْطَانٌ مبِني ) ١٥٥(أَفَلَا تذَكَّرونَ ) ١٥٤(

إِلَّا عباد اللَّه ) ١٥٩(سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ ) ١٥٨(بينه وبين الْجِنة نسبا ولَقَد علمت الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ 
 نيلَصخالصافات(﴾ )١٦٠(الْم(  
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، فاهللا تعاىل يف هذه اآليات ١نرتب حججنا ونعددها، حبسب ما يقتضيه املقاملقد استفدنا من هذا أن 
وتفرع على إنكار أن تكون هلم حجة مبا قالوا أن ) .. إن املالئكة بنات اهللا(قوهلم على  امبين اسلطانطلب منهم 

أتوا بكتاب على خوطبوا باِإلتيان بكتاب من عند اهللا على ذلك إن كانوا صادقني فيما زعموا، أي فإن مل ت
  . ذلك فأنتم غري صادقني

وجمادلتهم ذه اجلمل املتفننة رتبت على قانون املناظرة؛ فابتدأهم مبا .. أمر تعجيز) فَأتوا : ( واألمر يف قوله
ك فَاستفْتهِم أَلرب﴿ : دعوى أن املالئكة بنات اهللا، ودعوى أن املالئكة إناث بقوله: يشبه االستفسار عن دعويني

مث ملا كان تفسريهم ، )١٥٠:الصافات(﴾ أَم خلَقْنا الْملَائكَةَ إِناثًا وهم شاهدونَ ) ١٤٩(الْبنات ولَهم الْبنونَ 
  . لذلك معلوماً من متكرر أقواهلم نزلوا مرتلة ايب بأن املالئكة بنات اهللا وأن املالئكة إناث

االستفسار مضايقةً هلم، ولينتقل من مقام االستفسار إىل مقام املطالبة  وإمنا أريد من استفسارهم صورة
وهو اسم فاعل من شهد إذا حضر ﴾  وهم شاهدونَ﴿ : بالدليل على دعواهم، فذلك االنتقال ابتداء من قوله

 ،)الصافات(﴾  )١٥٧(م صادقنيفَأْتوا بِكتابِكُم إِنْ كُنت) ١٥٦(أَم لَكُم سلْطَانٌ مبِني ﴿ : ورأى، مث قوله
وهو هنا متعني ألن يكون خرباً مقطوعاً  ،فرددهم بني أن يكونوا قد استندوا إىل دليل املشاهدة أو إىل دليل غريه

وال سبيل إىل ذلك إالّ من عند اهللا تعاىل، ألن مثل هذه الدعوى ال سبيل إىل إثباا غري ذلك، فدليل  ،بصدقه
 ،لضرورة، ودليل العقل والنظر منتف أيضاً، إذ ال دليل من العقل يدل على أن املالئكة إناثاملشاهدة منتف با

  . وال على أم ذكور
فلما علم أن دليل العقل غري مفروض هنا احنصر الكالم معهم يف دليل السمع وهو اخلرب الصادق ألن 

وإىل دليلي ﴾،  وهم شاهدونَ﴿ :ل احلس بقولهأشري إىل دلي: أسباب العلم للخلق منحصرة يف هذه األدلة الثالثة
فَأْتوا بِكتابِكُم إِنْ ﴿ : ، مث فرع عليه قوله)١٥٦: الصافات(﴾ أَم لَكُم سلْطَانٌ مبِني ﴿ : العقل والسمع بقوله

 نيقادص متذا التفريع احتمال دليل العقل  ،وهو دليل السمع ،)١٥٧: الصافات(﴾ كُن ألن انتفاءه فأسقط
  .إذ ال يعلم ما يف غيب اهللا غريه ،مقطوع إذ ال طريق إليه، واحنصر دليل السمع يف أنه من عند اهللا كما علمت

وإمنا عين هلم ذلك ألم  ،مث خوطبوا بأمر التعجيز بأن يأتوا بكتاب أي بكتاب جاءهم من عند اهللا
ن يكلم اهللا أحداً من خلقه، فاحنصر الدليل املفروض من يعتقدون استحالة جميء رسول من عند اهللا، واستحالة أ

 جانب السمع أن يكون إخباراً من اهللا يف أن يرتَّل عليهم كتاب من السماء ألم كانوا جيوزون ذلك لقوهلم
: ﴿ أُهقْراباً نتا كنلَيلَ عزنى تتح كيقرل نمؤن لَنلن يستطيعوا أن يأتوا بكتابو ،)٩٣من اآلية: االسراء(﴾ و.  

فأتوا به، أي السلطان : إظهار يف مقام اِإلضمار ألن مقتضى الظاهر أن يقال﴾ بِكتابِكُم ﴿ :فذكر لفظ 
وإضافة كتاب إىل ضمريهم من إضافة ما فيه معىن املصدر  ،فإنه ال حيتمل إال أن يكون كتاباً من عند اهللا ،املبني

بكتاب إليكم، ألن ما فيه مادة الكتابة ال يتعدى إىل : ة احلذف واِإليصال، والتقديرإىل معىن املفعول على طريق
  )إىل( بل بواسطة حرف اجلر وهو  ،املكتوب إليه بنفسه

فال جرم قد اتضح إفحامهم ذه اادلة اجلارية على القوانني العقلية، ولذلك صاروا كاملعترفني بأن ال 
                                                

 )التحرير والتنوير(انظر حتليل االستدالل يف هذه اآليات يف تفسري ) ١(
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ل السائل املستفيت من مقام االعتراض يف املناظرة إىل انقالبه مستدالً باستنتاج من دليل هلم على ما زعموه، فانتق
﴾ )١٥٢(ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ ) ١٥١(أَلَا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ ﴿ : إفحامهم، وذلك هو قوله

  )الصافات(
وجعلُوا لَه من عباده جزًءا إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور ﴿ :قوله تعاىل  ومن الردود القرآنية يف هذا املقام ما نص عليه

 بِني١٥(م ( نِنيبِالْب فَاكُمأَصو اتنب لُقخا يمذَ مخأَمِ ات)ثَلًا ظَلَّ ) ١٦نِ ممحلرل برا ضبِم مهدأَح رشإِذَا بو
ها ودوسم ههجو يمكَظ ١٧(و ( ٍبِنيم رامِ غَيصي الْخف وهو ةلْيي الْحأُ فشني نمأَو)١٨ ( ينكَةَ الَّذلَائلُوا الْمعجو

حمن ما عبدناهم ما وقَالُوا لَو شاَء الر) ١٩(هم عباد الرحمنِ إِناثًا أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ 
بلْ قَالُوا إِنا ) ٢١(أَم َآتيناهم كتابا من قَبله فَهم بِه مستمِسكُونَ ) ٢٠(لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ 

دتهم ملَى َآثَارِها عإِنو ةلَى أُما عاَءنا َآبندجالزخرف(﴾ )٢٢(ونَ و(    
  :استفدنا منها أي فائدةالرد عليهم وجوها من تضمنت هذه اآليات لقد 

بعد أن اعترفوا بأن اهللا سبحانه هو الذي خلقهم وخلق السماوات فاآليات الكرمية تشري إىل أن هؤالء 
ر عنه باجلُزِء ملزيد استحالته يف وإنما عب، بألسنتهم واعتقادهم من عباده ولداًـ سبحانه ـ واألرض جعلُوا له 

من مجيعِ اجلهات احلق الواحد حق .  
ومبا أن الولد يشمل الذكور واإلناث، فقد نسبوا إىل اهللا تعاىل البنات دون البنني، مع أم يترفعون عن 

: ا يكرهون؟ واملَعىننسبة البنات إىل أنفسهم، ويكرهون أن يبشروا بوالدن، فكيف ينسبون إىل اهللا سبحانه م
أما كانَ لكم شيٌء  ،هبوا أنكم اجترأتم على إضافة اختاذ جنسِ الولد إليه سبحانه مع ظهورِ استحالته وامتناعه

من العقلِ ونبذٌ من احلياِء حىت اجترأتم على التفوه بالعظيمة اخلارقة للعقولِ من ادعاِء أنه تعاىل آثركُم على نفِسه 
خبريِ الصنفنيِ وأعالهما وهم الذكور، وترك له اإلناث؟ وهم يعلمون أن اإلناث ينشأن ويربني يف احللية والزينة، 

أنْ يتولَّى أمره بنفسه عن خيلُو عنه  ،ومن كان كذلك فهو عاجز كما أنه يف اخلصام واجلدالِ الذي ال يكاد
 بِنيٍ ( اإلنسانُ يف العادةم ره، وال)غَيتجح وإقامة قادرٍ على تقريرِ دعواه .  

فرد القرآن عليهم مطالباً إياهم بالدليل  ،تضمن كفرِهم املذكورِ كفراً آخر، حيث جعلوا املالئكة إناثاًوقد 
؟ فإنَّ أي أَحضروا خلق اهللا تعاىل إياهم فشاهدوهم إناثاً حىت حيكموا بأنوثتهم﴾، أَشهِدواْ خلْقَهم ﴿ : فقال

  .ذلك مما يعلم باملشاهدة، وهو جتهيلٌ هلُم وكُّم م
﴿ : بل عبدوا املالئكة من دون اهللا، ظناً منهم أن ذلك كان مبشيئة اهللا ورضاه ،ومل يكتف املشركون ذا

 ماهندبا عم نمحاَء الرش قَالُوا لَومشيئَ﴾ و نا للمالئكةعبادت لو شاَء عدم أي وا بذلكم أرادةَ ارتضاٍء ما عبدناه
  .بيانَ أنَّ ما فعلُوه حق مرضي عنده تعاىل

إحداهما أنَّ عبادتهم هلم مبشيئته تعاىل، والثانيةُ أنَّ ذلك مستلزم : ومبىن كالمهم الباطلِ على مقدمتنيِ
وا أن املشيئةَ عبارةٌ عن ترجيحِ بعضِ املمكنات ولقد أخطأُوا يف الثانية حيث جهلُ ،لكونِها مرضيةً عنده تعالَى

﴿ : ولذلك جهلُوا بقوله تعاىل ،على بعضٍ كائناً ما كانَ من غريِ اعتبارِ الرضا أو السخط يف شيٍء من الطرفنيِ
كم بِذَلا لَهاالرتضاِء ال مبطلقِ﴾  م ما فعلُوه مبشيئة من كون هم ذلكوا بقولأي مبا أراد  حمقق فإنَّ ذلك املشيئة
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 الكرمية ى من اآلياتحصما ال ي به لْمٍ ﴿ :ينطقع نا ﴾ مم إىل سند ونَ ﴿ :يستندصرخإِالَّ ي مإِنْ ه ﴾
  .يتمحلُونَ متحالً باطالً

هم املزيفةَ نفَى أن كأنه ملا أظهر وجوه فسادها وحكى شبه ،وقد جوز أنْ يشار بذلك إىل أصلِ الدعوى
أَم ﴿ : يكونَ هلم ا علم من طريقِ العقلِ، مث أضرب عنه إىل إبطالِ أن يكونَ هلم سند من جهة النقلِ فقيلَ

 هلن قَبءاتيناهم كتاباً م ﴾ هونعما يد بصحة هم، ينطقأو من قبلِ ادعائ من قبلِ القُرآن: ﴿ م بِهفَه ﴾ بذلك
﴾ بلْ قَالُواْ إِنا وجدنا ءاباءنا على أُمة وإِنا على ءاثارهم مهتدونَ ﴿ :وعليه معولونَ ﴾ مستمِسكُونَ ﴿ :الكتابِ 

هممثل هم اجلهلةآبائ هلم سوى تقليد بل اعترفُوا بأن ال سند ،أو نقلية عقلية وا حبجة١أي مل يأت.  
، وقد تراض املشركني على نزول القرآن مفرقاً، وطلبهم أن يرتل مجلة واحدةاعأما القضية الثالثة، فهي 

وقَالَ ﴿ : اعتراضهم هذا ورد عليهم مبيناً بعض احلكم من نزول القرآن مفرقاً، فقال تعاىلالكرمي أورد القرآن 
ل كةً كَذَلداحلَةً ومآنُ جالْقُر هلَيلَ عزال نوا لَوكَفَر ينيالًالَّذترت اهلْنترو كادفُؤ بِه تثَب٣٢:الفرقان(﴾ ن(  

وقَالَ الَّذين كَفَروا ﴿ :لقد استفدنا من هذا أن نبدأ بذكر قول املخالف قبل الرد عليه، كما قال تعاىل 
  . كالكتب الثَّالثة السابقة) واحدة جملَةً (أي هالَّ أُنزل كلُّه ﴾  لَوال نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدةً

وبطالن هذه الكلمة ظاهرٍ، فإنَّ الكتب املتقدمةَ مل يكُن شاهد صحتها ودليلَ كونها من عند اهللا تعاىل 
 ا القرآنُ الكرميها، وأمهورِ امل ٢فمن بيناتإعجازالد الباقي على مر ه املعجزكونِه من عند اهللا تعاىل نظم تحقِّق

ومن  ،يف كلِّ سورة من سوره، وال ريب يف أنَّ ما يدور عليه فَلَك اإلعجاز هو املطابقةُ ملا تقتضيه األحوالُ
  .ضرورة تغيرِها وجتددها تغير ما يطابقها حتماً

 بقوله تعاىل اقد أُشري إىل بعضٍ منهأخرى على أنَّ فيه فوائد : ﴿فُؤ بِه تثَبنل ككَذَلكه استئناف ﴾، ادفإن
درجييرتيلِ التاحلكمة يف الت مقالتهم الباطلة وبيان من جهته تعاىل لرد وارد .  

لنقوي بذلك الترتيلِ املفرقِ فؤادك فإنَّ فيه تيسرياً  ﴾ أي ترتيالً ٣ورتلناه﴿ :ومنها ما ورد يف قوله تعاىل 
حكامِ والوقوف على تفاصيلِ ما روعي فيها من احلكَمِ واملصاحلِ املبنية حلفظ النظمِ وفهم املعانِي وضبط األ

سخِ من أحوال املكلَّفنيرعها ابتداًء أو تبديالً بالنإىل ش اعيةا الدها منوطةٌ بأسباوكذلك عامة  ،املُناسبة على أن
حادثة من األقاويل واألفاعيل ومن قضية جتددها جتدد  ما ورد يف القرآن ايد من األخبار وغريِها متعلِّقةٌ بأمورٍ

ما يتعلَّق ا كاالقتراحات الواقعة من الكَفَرة الداعية إىل حكايتها وإبطالها وبيان ما يؤول إليه حالُهم يف 
   .٤اآلخرِة

هما تكن واهية، ويظهر من هذه الشبهات اليت كان املشركون يثريوا، أم يريدون التعلق بأي حجة م
والتشبث بأي قول مهما يكن ساقطاً مردوداً، ليواجهوا احلق بعنادهم وإصرارهم على ما هم فيه من الكفر 

                                                
 .تفسري أيب السعود: انظر) ١(
ألن نواحي إعجاز القرآن الكرمي ال ميكن حصرها، الرتباطه باألزمنة املختلفة، فالقرآن معجز لكل العصور، ولذلك ال ) ٢(

 .ف عليه منهميكن ألي جيل من األجيال حصره فيما تعر
 .تالوة القرآن مفرقاً متتابعاً بتؤدة وأناة، للبيان والتفصيل :الترتيل) ٣(
 .تفسري أيب السعود: انظر) ٤(
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  !وإال فما الفرق عندهم بني أن يرتل القرآن مفرقاً، أو مجلة واحدة؟ لو كانوا يؤمنون ،والضالل
ن الكرمي، وأفاض يف ذكر احلجج الدامغة اليت أما القضية الرابعة، وهي من أخطر القضايا اليت عاجلها القرآ

  :األنداد هللا، وعبادم إياها بدعوى التقرب إىل اهللاملشركني  اختاذترد عليها، فهي 
ه أَلَكُم الذَّكَر ولَ) ٢٠(ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرى ) ١٩(أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى ﴿ : تعاىلومما ورد يف ذلك قوله 

إِنْ هي إِلَّا أَسماٌء سميتموها أَنتم وَآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من ) ٢٢(تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى ) ٢١(الْأُنثَى 
  )النجم(﴾ )٢٣(لْهدى سلْطَان إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاَءهم من ربهِم ا

فقد ذكرت هذه اآليات الكرمية اعتقادات املشركني يف هذا الباب، وخلوها من أي حجة، بل اعتمادها 
  .على جمرد اهلوى

وقد دهلم القرآن الكرمي ـ بدل هذا االعتقاد اخلايل من أي حجة ـ إىل اعتقاد أعظم حجة، وأقوم 
وأُمرت لأَنْ ) ١١(قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَه الدين ﴿ : تعاىلبرهانا، وهو توحيد اهللا تعاىل، قال 

 نيملسلَ الْم١٢(أَكُونَ أَو ( ٍيمظمٍ عوي ذَابي عبر تيصإِنْ ع افي أَخقُلْ إِن)١٣ ( ا لَهصلخم دبأَع قُلِ اللَّه
ذَلك هو  وا ما شئْتم من دونِه قُلْ إِنَّ الْخاسرِين الَّذين خِسروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم الْقيامة أَلَافَاعبد) ١٤(دينِي 

 بِنيانُ الْمرساللَّ) ١٥(الْخ فوخي كظُلَلٌ ذَل هِمتحت نمارِ والن نظُلَلٌ م هِمقفَو نم ملَه قُونفَات ادبا عي هادبع بِه ه
  )الزمر(﴾ )١٦(

ال تضر وال اليت عبدوها من دون اهللا هذه اآلهلة ومن احلجج اليت استعملها القرآن الكرمي إخبارهم أن 
م يخلَقُونَ ولَا يملكُونَ واتخذُوا من دونِه َآلهةً لَا يخلُقُونَ شيئًا وه﴿ :قال تعاىل  ،تنفع، وال متلك ألحد شيئاً

  ) ٣:الفرقان(﴾ لأَنفُِسهِم ضرا ولَا نفْعا ولَا يملكُونَ موتا ولَا حياةً ولَا نشورا 
قُلِ ادعوا ﴿ : تعاىل، قال كون هذه اآلهلة خملوقات، مل ختلق شيئاً، وليس هلا يف هذا الكون شركومنها 
متمعز ينالَّذ و كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرال فو اتاومي السف ةثْقَالَ ذَركُونَ ملمال ي اللَّه وند نم ا لَهم

دعونَ من والَّذين ي) ١٩(واللَّه يعلَم ما تِسرونَ وما تعلنونَ ﴿ : تعاىل، وقال )٢٢:سـبأ(﴾  منهم من ظَهِريٍ
إِلَهكُم إِلَه ) ٢١(أَموات غَير أَحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ ) ٢٠(دون اللَّه لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ 

كْبِرتسم مهةٌ وركنم مهقُلُوب ةرونَ بِالَْآخنمؤلَا ي ينفَالَّذ داحالنحل(﴾ )٢٢(ونَ و(  
قال  ،اعتراف عابديها بأا ال تغين عنهم شيئاً، وهذا االعتراف يظهر بوضوح عندما ميسهم الضرومنها 

لْأنسانُ وكَانَ ا وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلَّا إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم﴿ : تعاىل
  )٦٧:االسراء(﴾  كَفُوراً

اعترافهم بأم يعبدوا لتقرم إىل اهللا زلفى، وهذا االعتراف يتضمن إقرارهم بوجود اخلالق ومنها 
أَلَا للَّه الدين ﴿ : تعاىل، قال سبحانه، وبأن هذه اآلهلة ليست إال واسطة يتقربون من خالهلا إىل اهللا سبحانه

 بينهم في ما هم فيه ذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُمالْخالص والَّ
كَفَّار بكَاذ وه ني مدهلَا ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخ٣:الزمر(﴾ ي(  

ثُم قيلَ لَهم أَين ﴿ : هلة سوف تتخلى عنهم، ولن تنصرهم من دون اهللا، قال تعاىلبيان أن هذه اآلومنها 



 ١٩٢

 من دون اللَّه قَالُوا ضلُّوا عنا بلْ لَم نكُن ندعو من قَبلُ شيئًا كَذَلك يضلُّ اللَّه الْكَافرِين) ٧٣(ما كُنتم تشرِكُونَ 
ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين ) ٧٥(ما كُنتم تفْرحونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِما كُنتم تمرحونَ ذَلكُم بِ) ٧٤(

 رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسيهغافر(﴾ )٧٦(ف(  
دا من دون اهللا، وهي كلها حلل القرآن الكرمي دوافعهم النفسية واالجتماعية اليت محلتهم على عباكما 

  .دوافع ال نصيب هلا من العلم
وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من ﴿ : قال تعاىل ،واتباعهم على ضالهلم ئهمآلبا همتقليدفمنها 

ا عإِنو ةلَى أُما عاَءنا َآبندجا وا إِنفُوهرتيرٍ إِلَّا قَالَ مذونَ ندقْتم ما ) ٢٣(لَى َآثَارِهمى مدبِأَه كُمجِئْت لَوقَالَ أَو
فَانتقَمنا منهم فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِني ) ٢٤(وجدتم علَيه َآباَءكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ 

  )الزخرف(﴾ )٢٥(
إِنْ هي إِلَّا أَسماٌء سميتموها أَنتم وَآباؤكُم ما ﴿ : قال تعاىل ،اتباع اهلوى، بغري حجة وال سلطانا ومنه

بر نم ماَءهج لَقَدو فُسى الْأَنوها تمو ونَ إِلَّا الظَّنبِعتإِنْ ي لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزأَندالْه ٢٣:النجم(﴾ ى هِم (  
وقَالُوا ﴿ : قال تعاىل ،احتجاجهم مبشيئة اهللا، وأم ما عبدوا هذه املعبودات إال مبشيئة اهللا سبحانهومنها 

  )٢٠:الزخرف(﴾  لَو شاَء الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ
رمي إىل أن املشركني مل يكتفوا بعبادة األصنام واألوثان من دون اهللا، بل إن منهم من وقد أشار القرآن الك

عبد املالئكة، ومن عبد اجلن، ومنهم من زعم أن هللا صاحبةً وولداً، وأن هؤالء املشركني قد خلطوا يف عبادم، 
ذين هم عباد الرحمنِ إِناثًا أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب وجعلُوا الْملَائكَةَ الَّ﴿ : قال تعاىل ،واختذوا دينهم هلواً ولعباً

وقَالُوا لَو شاَء الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ ) ١٩(شهادتهم ويسأَلُونَ 
يحشرهم جميعا ثُم يقُولُ للْملَائكَة أَهؤلَاِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ  ويوم﴿ : قال تعاىل، و)الزخرف(﴾ )٢٠(
  )سبأ(﴾ )٤١(قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ ) ٤٠(

ثرياً من أخبار األمم السابقة اليت أشركت باهللا تعاىل، واختذت آهلة من دون كما عرض القرآن الكرمي ك
وبين كيف كانت عاقبتهم بعد أن ، اهللا، كقوم نوح وعاد ومثود، وقوم إبراهيم، وقوم فرعون وأصحاب مدين

  . أنذرهم أنبياؤهم وبلغوهم الدعوة وأقاموا عليهم احلجة
نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِلَّا خسارا قَالَ ﴿ : ذاكرا قوم نوح  قال تعاىل

وقَالُوا لَا تذَرنَّ َآلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا ) ٢٢(ومكَروا مكْرا كُبارا ) ٢١(
  )نوح(﴾ )٢٤(د أَضلُّوا كَثريا ولَا تزِد الظَّالمني إِلَّا ضلَالًا وقَ) ٢٣(

قَالُوا ) ٧٠(إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما تعبدونَ ) ٦٩(واتلُ علَيهِم نبأَ إِبراهيم : ﴿ ذاكرا قوم إبراهيم وقال 
نيفاكا عظَلُّ لَها فَنامنأَص دبع٧١( ن ( َونعدإِذْ ت كُمونعمسلْ يقَالَ ه)٧٢ ( َونرضي أَو كُمونفَعني أَو)قَالُوا ) ٧٣

هم فَإِن) ٧٦(أَنتم وَآباؤكُم الْأَقْدمونَ ) ٧٥(قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ ) ٧٤(بلْ وجدنا َآباَءنا كَذَلك يفْعلُونَ 
 نيالَمالْع بي إِلَّا رل ود٧٧(ع ( ِيندهي ولَقَنِي فَهي خالَّذ)٧٨ ( ِنيقسينِي ومطْعي وي هالَّذو)٧٩ ( ترِضإِذَا مو

رب هب ) ٨٢(ئَتي يوم الدينِ والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي خطي) ٨١(والَّذي يميتنِي ثُم يحيِنيِ ) ٨٠(فَهو يشفنيِ 



 ١٩٣

 نيحالقْنِي بِالصأَلْحا وكْمي حالشعراء(﴾ )٨٣(ل(  
وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم: ﴿ ذاكرا قوم موسى وقال 

إِنَّ هؤلَاِء متبر ما هم فيه وباطلٌ ما ) ١٣٨(لَها كَما لَهم َآلهةٌ قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِ
  )األعراف(﴾ )١٤٠(قَالَ أَغَير اللَّه أَبغيكُم إِلَها وهو فَضلَكُم علَى الْعالَمني ) ١٣٩(كَانوا يعملُونَ 
حني يقص علينا أخبار تلك األمم، ويبني كفرهم وتكذيبهم وعبادم لألصنام واألوثان، الكرمي ن والقرآ

يعرض مبشركي مكة وتقليدهم لآلباء، واتباعهم سنن األمم السابقة، ويؤكد على مدى استحواذ الشيطان على 
  .أكثر الناس، وصرفه إياهم عن جادة اإلميان

خطر القضايا اليت عاجلها القرآن الكرمي، وأفاض يف ذكر احلجج الدامغة أما القضية اخلامسة، وهي من أ
  .اليوم اآلخر ما جاء به اإلسالم عنإنكار املشركني البعث والنشور، ورفضهم اليت ترد عليها، فهي 

عامة املشركني ينكرون عقيدة البعث والنشور، ويرون أن احلياة الدنيا هي اية املطاف، فإذا لقد كان 
  .اإلنسان صار تراباً، وال إمكان لبعثه وإعادته إىل احلياة من جديدمات 

مذهبهم هذا يف مواضع عديدة، وبني بطالن حججهم، وفساد قوهلم، وأكد على الكرمي وقد ذكر القرآن 
  :عقيدة البعث والنشور جبملة وافرة من األدلة واحلجج الدامغة

قُلْ كُونوا حجارةً ) ٤٩(ا عظَاما ورفَاتا أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا وقَالُوا أَئذَا كُن﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل 
ضونَ أَو خلْقًا مما يكْبر في صدورِكُم فَسيقُولُونَ من يعيدنا قُلِ الَّذي فَطَركُم أَولَ مرة فَسينغ) ٥٠(أَو حديدا 
يوم يدعوكُم فَتستجِيبونَ بِحمده وتظُنونَ إِنْ ) ٥١(سهم ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَنْ يكُونَ قَرِيبا إِلَيك رُءو

ابتدأ خلقكم من العدم قادر على أن يعيدكم إىل احلياة و ،فالذي فطركم، أي )اإلسراء(﴾ )٥٢(لَبِثْتم إِلَّا قَليلًا 
ذلك أن هذه احلياة الدنيا مهما متتد مدا  ،أما وقت ذلك ومىت يكون؟ فعسى أن يكون قريباً. . مرة أخرى

  .ويتطاول زماا، لن تكون شيئاً إذا قورنت باآلخرة اليت ال اية هلا
أَوَآباؤنا الْأَولُونَ ) ٤٧(وثُونَ وكَانوا يقُولُونَ أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمبع﴿ : تعاىلومنه قوله 

)٤٨ ( رِينالَْآخو نيلقُلْ إِنَّ الْأَو)٤٩ ( ٍلُومعمٍ موي يقَاتونَ إِلَى موعمجلَم)إن اجلمع لن ، أي )الواقعة(﴾ )٥٠
آباءكم يقتصر عليكم وحدكم، بل سيشمل من بعدكم ومن قبلكم، ويتناول أبناءكم وأحفادكم، كما يتناول 

  .وأجدادكم، ولن يغيب عنه أحد
﴾ وقَالُوا أَئذَا ضلَلْنا في الْأَرضِ أَئنا لَفي خلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاِء ربهِم كَافرونَ ﴿ : تعاىلومنه قوله 

ا، حقيقة وجود ، وبياناً حلقيقة جديدة مل يكونوا يؤمنون  يأيت اجلواب تلقيناً للرسول ، مث )١٠:السجدة(
قُلْ يتوفَّاكُم ملَك ﴿ :ملك موكل بقبض أرواح الناس، مث تأكيد حقيقة البعث، والرجوع إىل اهللا سبحانه 

  )١١:السجدة(﴾ الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ 
قَالُوا تلْك إِذًا ) ١١(أَئذَا كُنا عظَاما نخرةً ) ١٠(الْحافرة يقُولُونَ أَئنا لَمردودونَ في ﴿ : تعاىلومنه قوله 

، ففي هذه اآليات )النازعات(﴾ )١٤(فَإِذَا هم بِالساهرة ) ١٣(فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ ) ١٢(كَرةٌ خاسرةٌ 
سيردون مرة أخرى إىل األرض، ويرجعون ثانية إىل  هل: نتساءلويغايته، فيبلغ باملشركني اإلنكار الكرمية جند 



 ١٩٤

احلياة؟ أبعد أن يكونوا عظاماً خنرة بالية ميكن أن يبعثوا؟ إا لكرة خاسرة، وإم خلاسرون إذا بعثوا، وألم 
حيرصون على الربح دائماً، فلو كان لديهم أدىن احتمال يف وقوع اآلخرة آلمنوا ا حىت ال خيسروا، ولكنهم 

  .يقنون أنه ال آخرة وال بعثمت
فَإِذَا هم بِالساهرة ) ١٣(فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ ﴿ : ويأيت اجلواب القرآين على هذا الصلَف والعناد

  ) النازعات(﴾ )١٤(
إمنا هي زجرة واحدة، نفخة واحدة يف الصور، فإذا ! ن األمر أهون بكثري مما يتصور هؤالء اجلاهلونأي أ

م ينهضون من قبورهم، وقد عادوا إىل احلياة، ودبت األرواح يف أجسادهم، وعندئذ يواجهون احلقيقة اليت ه
  .كانوا جيحدوا
قُلْ يحيِيها الَّذي ) ٧٨(وضرب لَنا مثَلًا ونِسي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم ﴿ : تعاىلومنه قوله 

من يحيِي ﴿ : قائالًيتساءل هذا املشرك اجلاحد ، أي أن )يس(﴾)٧٩(أَولَ مرة وهو بِكُلِّ خلْقٍ عليم  أَنشأَها
 فيأيت اجلواب القرآين هلذا املشرك الذي نسي أنه خلق من عدم، وكان بعد أن مل يكن ﴾ ،الْعظَام وهي رميم؟

: ﴿أَهشي أَنا الَّذيِيهحقُلْ ييمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ موهو جواب مفحم ملزم، ألن املشركني ال ﴾،  ا أَو
  .يستطيعون أن جيادلوا يف حقيقة وجودهم بعد العدم

يرد على املشركني مبيناً بطالن ما تشبثوا به من حجج واهية، وضالل ما ذهبوا الكرمي وهكذا جند القرآن 
العقيدة الصحيحة اليت جيب أن يؤمن الناس ا إن كانوا حيترمون أنفسهم  ـع ذلك م ـإليه من اعتقاد، ويبني 

  .وعقوهلم
  :األحبار

بعد أن درسنا بالتفصيل ما يرتبط مبناهج احلوار مع العامة، وكيفية إجابتهم على ما ينتشر بينهم من 
، وقد كتب على باب هذا )ألحبارا(شبهات، انتقلنا إىل الفرع الرابع من فروع قسم السعة، وهو الفرع املسمى 

ذي وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا آمنا بِالَّ﴿ :الفرع قوله تعاىل 
نو داحو كُمإِلَها ونإِلَهو كُمزِلَ إِلَيأُنا ونزِلَ إِلَيونَأُنملسم لَه ن٤٦:العنكبوت(﴾  ح(  

وقد كان هذا الفرع من أهم الفروع الدراسية يف هذه املدرسة، وقد استفدنا منه مناهج كثرية يف التعامل 
  .. مع أحبار األديان املختلفة 

ال ميكنين أن أذكر لك كل ذلك، ولكين سأذكر لك حادثة وقعت بني بعض زوار هذه املدرسة والغزايل 
  .فقد كانت هذه احلادثة من أهم ما رغبنا يف الدراسة يف هذا  الفرع.. سأحكيها لك حبروفها .. 

: مبجرد أن دخلنا إىل هذا الفرع، رأينا رجال جسيما صاحب حلية طويلة، ميسك بالغزايل بشدة، ويقول
  ب جدك؟أمل ترتدع وقد حرق سلفنا كت.. ما الذي تريد أن تفعل باملسلمني؟ .. اتق اهللا يا رجل 

: مث قال للرجل الذي ال يزال ميسك بتالبيبه.. أردنا أن نتدخل، فنهرنا .. ابتسم الغزايل، ومل يرد عليه 
  .انصحين ـ أوال ـ مث عنفين كما تشاء.. رويدك ـ يا أخي ـ فال ميكنين أن أنتصح ملا مل أنصح به 

غضب هللا، ولرسول اهللا، فرحت ـ من لقد استفزين ال.. لك احلق يف هذا : أطلق الرجل الغزايل، مث قال 
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  .غري شعور ـ أفعل ما أفعل
ألسنا يف .. وليكن هؤالء شهودا على ما نقول .. ولتذكر حجتك بتفاصيلها .. تعال جنلس : قال الغزايل
  مدرسة حوار؟

  :جلس الغزايل مع الرجل، وجلسنا يف حمل قريب منهما نسمع ما يقوالن
  .يقول كالما تنهد له اجلبال لقد مررت على مجع هنا: قال الرجل
  وما يقولون؟: قال الغزايل
  فكيف أردده عليك؟.. كله كفر وضالل : قال الرجل
  ألك حجة على إنكار ذلك؟: قال الغزايل
  .١منها ما يرتبط مبصادرنا املقدسة، ومنها ما يرتبط بواقعنا.. بل لدي حجج كثرية : قال الرجل
فال اجتهاد .. فالدين مقدم على الواقع .. وابدأ بالدين .. فحدثنا يسرنا أن نسمعها منك، : قال الغزايل

  .مع نص
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَالَّ ﴿ :أول ذلك، وأبلغه قوله تعاىل : قال الرجل

 ئاً ويش بِه رِكشال نو إِالَّ اللَّه دبعونَنملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند ناباً مبضاً أَرعا بنضعذَ بختال ي 
 ،)٢٠:آل عمران(﴾  فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للَّه ومن اتبعنِي﴿ : وقوله تعاىل، )٦٤:آل عمران (﴾ 
تغلق   وأمثاهلاالكرمية فهذه اآليات  ،)٦٨ :احلج(﴾  جادلُوك فَقُلْ اللَّه أَعلَم بِما تعملُونَ إِنْ و﴿ :قوله تعاىل و

وعدم  على تفويض األمر إىل اهللا، يف حال اادلة   حيث أا حتث النيب الباب أمام احلوار يف العقائد،
  .يف احلوار الكالمي مع اآلخرين اخلوض 

أن يترك شأا ينبغي ومن مث  خضاعها للمحاجة واجلدل،إأن قضايا العقيدة اإلميانية، يتعذر لى هذا زيادة ع
  .لرب القلوب والضمائر

من : العنكبوت(﴾  وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن﴿ :فما تقول يف قوله تعاىل : قال الغزايل
   )٤٦اآلية

إطار التعايش يف عالقة  املتصلة باملعامالت الدائرة يف  تتعلق باألمور الدنيويةآلية هذه ا: قال الرجل
فيه اىل حل وسط، بل إن احلوار يف مثل  املسلمني بغريهم، فاخلالف حول العقائد يتعذر جتاوزه أو حىت الوصول 

   . ال يبددهاو ويورث املرارة ال يقرب،و هذه األمور العقدية قد يبعد
  هذه حجتك الدينية، فما حجتك الواقعية؟: يلقال الغزا

  .لدي سبعة حجج واقعية لن متلك إال التسليم هلا: قال الرجل
                                                

أستاذ مساعد ومدير حترير جملة ، علي بن العجمي العشي. دـ رؤيــة تأصيلية ـ  احلوار اإلسالمي املسيحي:انظر) ١(
  .صنعاء ـبرنامج الدراسات اإلسالمية جامعة العلوم والتكنولوجيا  ومسؤول) جملة حمكمة(الدراسات االجتماعية 

  .كلية اآلداب والعلوم-جامعة أبو ظيب، أمحد حممد أمحد اجللي. د.أ، املسيحي الواقع وآفاق املستقبل -احلوار  اإلسالميو
 الشارقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدةمدينة  املقام يف )مؤمتر احلوار مع اآلخر يف الفكر اإلسالمي(كال احملاضرتني قدمتا يف 

 . هـ٣٠/٣/١٤٢٨ – ٢٨يف الفترة من 
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  ؟أوالهافما : قال الغزايل
عقول صفوة  اختراق من خالهلا  عليه راد القائمون أال وسيلة إأن احلوار ما هو لقد رأيت : قال الرجل

صفات السماحة  ضفاء إوذلك ب من دائرة احلوار احلقيقي،املفكرين املسلمني دف حتييدهم واخراجهم 
املشاركني يف هذه  والعصرية والتحضر واملرونة والتنوير وغري ذلك من املصطلحات اليت تطلق على بعض  
التبشري يف  ومقاومة  والذين خيتارون بعناية لكسب صداقتهم ومتييع محاسهم للدعوة اإلسالمية، املؤمترات، 

املوانع  وكسر  مثل التوسع يف بناء الكنائس، تخدامهم أدوات ضغط لتحقيق مكاسب للكنيسة،واس  ،بالدهم
  .وإلغاء حكم الردة املسلمة بالكتايب، الشرعية لزواج 

 ،م١٩٧٦عام  ندوة احلوار االسالمي املسيحي اليت عقدت يف طرابلس ليبيا من األمثلة القريبة على ذلك 
الكنيسة  اليت أسفرت عنها الندوة افتتاح  ذ كان من النتائج إ اخلارجية الليبية، باشراف ودعوة الفاتيكان ووزارة

  .م١٩٧٧الكاثوليكية يف مدينة بنغازي يف الشهر الثاين عشر من عام 
 ١٩٦٨الذي عقد يف جنيف بسويسرا عام  اللقاء اإلسالمي املسيحي التحضريي  ومن األمثلة القريبة
حبثت فيه قضية الردة وأحكامها يف  وكان من ضمن املوضوعات اليت  عاملي،الكنائس ال بدعوة واشراف جملس 
نقاش مستفيض للمسألة  وبعد  لغاء قانون الردة يف اإلسالم،إاملؤمتر إىل احلث على  وهدف  الشريعة اإلسالمية،

   . توصياته توصية بالغائها أصدر املؤمتر من ضمن 
  ؟الثانيةفما .. هذه األوىل : قال الغزايل
طريق  تذويب االسالم عن فإن هدف مؤمترات احلوار مع األحبار .. الثانية أخطر من األوىل : قال الرجل

خطرية وخبيثة  دعوات  ومثل هذه الدعوات الديين واحلوار بني األديان يف ظل الدعوة االبراهيمية، خاء اإل
طبع  وما تفرع عن ذلك من حماولة ديان، األ تستهدف عقيدة التوحيد عند املسلمني حتت شعار الوحدة بني 

  .وبيعة يف حميط واحد وبناء مسجد وكنيسة  القرآن والتوراة واالجنيل يف غالف واحد،
ال (: جاء فيها أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء بالسعودية فتوى  وخلطورة هذه الدعوة 

والتشجيع عليها  ياً ورسوالً الدعوة إىل هذه الفكرة اآلمثة دينا ومبحمد نب جيوز ملسلم يؤمن باهللا رباً وباإلسالم 
  )والدخول يف مؤمتراا وندواا  ،فضالً عن االستجابة هلا وتسليكها بني املسلمني،

  ؟الثالثةفما .. هذه الثانية: قال الغزايل
ليست  الفاتيكان دوائر  أصابع إسرائيل  املنبثة يف ف..  اختراق اليهود الصهاينة ملؤمترات احلوار: قال الرجل

بشكل  ذلك االجتاه  يوظف يف  وأنَّ شعار السالم الذي يشار اليه عادة كهدف للحوار بعيدة عن فكرة احلوار،
  .لكي ينتهي سالماً مع إسرائيل وتصاحلاً مع مشروعها االستيطاين جاد،

ملسيحيني من القضايا املتعلقة الصهيونية يظهر يف مواقف املتحاورين ا احلركات واجلماعات  ولعل أثر هذه 
اجلانب املسيحي املشارك يف الندوة التصديق على الفقرتني  الذي عقد بطرابلس رفض  ففي املؤمتر ، بإسرائيل

الفقرتان تتعلقان بالقضية الفلسطينية والصهيونية  وكانت  وتوصيات البيان املشترك، من قررات  )٢١و ٢٠(
ولكن الفاتيكان رفض التصديق  عليهما، هاتني الفقرتني اىل الفاتيكان للتصديق   وحول اجلانب املسيحي العاملية،
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  .عليهما أيضا
وطولب اتمعون  األزهر مع جلنة احلوار، أحد كبار املسؤلني يف الفاتيكان عقد اجتماعاً يف  كما يذكر أنَّ 

فأصر اجلانب الفاتيكاين على الرفض  ، تلةيدين املمارسات اإلسرائيلية يف القدس واألراضي احمل بأن يصدروا بياناً 
   . واحدة عن مآسي فلسطني ومل يذكر كلمة  صدر البيان يدين إسرائيل والفلسطينيني معاً، وبعد إحلاح  القاطع،

  ؟الرابعةفما .. هذه الثالثة: قال الغزايل
 ، بنبوة الرسول عدم اعترافهمو ،عدم اعتراف املسيحية باإلسالم كدين مساويأنت ترى : قال الرجل

يف  بنفس املرتلة، اإلسالم ثقافة وحضارة متاما كما يضعون البوذية واهلندوسية والكونفوشيوسية، يعتربون  هم بل 
  .ويكرم من مساهم قسيسني ورهبانا ويشيد بكلمة اهللا املسيح، ،االسالم باملسيحية الذي يعترف فيه  الوقت 
النهاية إىل  نه  بقود يفأعن االعتراف مبشروعية النيب واإلسالم  عراضهم إاملسيحيني سبب  فسر يعض قد و

سالم كدين ،وحبقيقة الوحي اإلهلي للرسل إلف باااالعتر اعترافهم يشكك يف مصداقيتهم يف  إلغائهم، بينما عدم 
   .واألنبياء

  ؟اخلامسةفما .. هذه الرابعة: قال الغزايل
ينطلق يف حواره من استراتيجية   ، فبينما احملاور املسيحي ضعف استراتبجية املتحاور املسلم: قال الرجل

وموضوعية، جند أن الطرف   وميارس احلوار برؤى وآليات متسقة ختدم أهدافه وغاياته بكل جدارة  متكاملة،
ووضع أوال، الداخل   األمر الذي يستلزم ترتيب البيت من  اإلسالمي احملاور يتعامل مع احلوار بعفوية،

اإلسالمية واملصلحة   ية وخطط مرحلية حتكمها منطلقات وثوابت على أساس من قيم الدين واهلوية استراتتيج
  .احلضارية

  ؟السادسةفما .. هذه اخلامسة: قال الغزايل
يف الوقت الذي يدعو فيه منظمو احلوارات من الغربيني إىل التعايش بني لقد رأيت أنه : قال الرجل

لق يف جماالت التبشري بني املسلمني وتبذل اجلهود وخمتلف الوسائل املشروعة وغري تنط جند أن الكنيسة  ديان،األ
  .دينهم املشروعة لردم عن 

ودعوته إىل التعايش  كأصحاب ديانة، عالنه االعتراف باملسلمني إو رغم تغري موقف الفاتيكانف.. انظر 
أسهم البابا، تدل على أن الكنيسة ر وعلى  ،فقد صدرت العديد من التصرحيات من رجال الكنيسة ،معهم

على أن احلوار يف رأيهم وسيلة  بل تؤكد  ،١الكاثوليكية مل تغري موقفها من استهداف املسلمني كمجال للتنصري
 جزءاً من رسالة الكنيسة التبشريية، إن احلوار بني الديانات يشكل  :(ومن تلك التصرحيات ،من وسائل التبشري

 إنه بالعكس يرتبط ا، األمم ، ال يتعارض مع الرسالة إىل  يلة ملعرفة  وإغناء  متبادلني،فهو باعتباره طريقة ووس
  )بنوع خاص وهو تعبري عنها

                                                
.. فكما أن للمسلم احلق يف أن يدعو لدينه، فللمسيحي احلق كذلك يف أن يدعو لدينه .. من العجب أن يطرح مثل هذا ) ١(

هذا هو العدل الذي أمرنا به ديننا يف .. سالم واملسلم الذي يطالب مبثل هذا عليه ـ أيضا ـ أن يقبل بأن ال يدعو املسيحيني لإل
  .التعامل مع غرينا

 . واملنهج األسلم ملواجهة التبشري، ليس ي املبشرين عن التبشري، وإمنا توعية املسلمني ليصبحون دعاة للمبشرين إىل دين اهللا
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ي من التبشري فوأنَّ احلوار ال يع من املسيح، مث يستطرد التصريح إىل التأكيد على أنَّ اخلالص يأيت 
  .باملسيح واحلوار بني الديانات رض بني البشارة باإلجنيل،بل إن الكنيسة ال تعترب أن هناك مثة أي تعا

حنو غايته دون أن يعطل  فالكنيسة ترى أنه ال تعارض بني احلوار والتبشري،وأن باستطاعة احلوار أن ميضي 
املعرفة اجليدة  بل إن الكنيسة تؤكد أن احلوار خيدم أغراض التبشري، ملا يترتب عليه من   مسرية التبشري،
  .ضارات األخرىبالديانات واحل

إنَّ الكنيسة تستعمل احلوار لكي (: احلوار، قائالً ويعرب البابا صراحة عن اهلدف التنصريي من وراء دعوات 
 ،ضمريهم وحيام جتديدا يف ضوء سر الفداء واخلالص حتسن محل الناس عن االرتداد والتوبة عن طريق جتديد 
كل الناس باالرتداد الباطين والتوبة مع احترام كل  ديد إن احلوار الصحيح يرمي إذن بادىء ذي بدء اىل جت

  )الضمائر
وأطلق على   ،زعمه تنصري العامل بنهاية القرن العشرين ويعلن البابا عن خطة مرحلية يتم فيها حسب  

  hyberdization اختالط الثقافات أو التهجني مبعىن   Inculturation  :تلك اخلطة االستراتيجية عبارة
  .نشر املسيحية والدعوة اىل اعتناقها لثقافات،ودف اىل استغالل التقارب بني األديان من أجل بني ا

وخاصة يف  أمهية تغيري العامل، على  ١٩٧٩يؤكد البابا عام ) وتبليغ التعليم الديين العظة الرسولية،(ويف 
ـ ومن هنا بات ضرورة  اإلسالم،  أو من حتوهلا إىل بلدان ما بعد الشيوعية خشية من استمرارها يف اإلحلاد،

مبسيحيتهم عند اكتشافهم كل ما  نه ميثل امللجأ الوحيد أمام الذين يكفرون أل ،ضرب اإلسالمـ  كما يقول
  .ال ميكنهم العيش يف اإلحلادو جرى يف عقيدم من حتريف،
 مترات احلوار،املسلمني يف مؤعلماء جند أنه ال غرابة أن يشكك كثري من  ونتيجة هلذه التصرحيات

إنَّ احلوار بني األديان أسلوب جديد من :( لقد مسعت بعضهم يقول  من أساليب التنصري، ويعتربونه أسلوباً 
ففي الوقت الذي .. والتبشري والغزو الفكري حيث أنَّ احلوار ظاهره الرمحة وباطنه العذاب أساليب التنصري 

يتحرك وعلى مدى امتداد ساحة العامل ليهاجم اإلسالم يف  يدعو للحوار نرى الفاتيكان كان فيه الفاتيكان 
  )وليشكك املسلمني يف النيب اخلامت وليدمر قواعد اإلميان يف بالده، معاقله، 

بينما تتعرض  العديد من اتمعات اإلسالمية اليت  ضي يف احلوار،منستطيع أن نال  :( ومسعت آخر يقول
واذا مل تكن القيادات اإلسالمية قادرة على تقدمي  ل املنظمات التبشريية،من قب تعاين الفقر واحلاجة لإلختراق 

حىت ولو  متتنع عن دعم الطرف الذي حياول اختراقهم وإخراجهم من ملتهم، فعليها على األقل أن  العون هلم،
  )ك الدعميعد من قبيل ذل جراء احلوار هو يف جانب منهإاملؤكد أنَّ  واألمر ، كان الدعم أدبياً ومعنوياً

  ؟السابعةفما .. هذه السادسة: قال الغزايل
سيال من احلوارات بني املسلمني شهد النصف الثاين من القرن العشرين لعلك تعلم أن : قال الرجل
رات يف أحناء عدة من العامل وخالل هذه الفترة اليت تقرب من اخلمسني عاماً، عقدت مئات املؤمت واملسيحيني،

احلوارات  أشكاال  كليزيا مرورا بالعامل العريب وأوروبا إىل أمريكا وكندا، وقد اختذت تلامامتدت من استراليا و
  .متعددة وأنواعا خمتلفة، وقد نظم تلك احلورات ودعمها جهات عديدة
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ومن خالل استقرائي لتلك املؤمترات وجدت أا ال ميكن أن ختدم اإلسالم حبال من األحوال، بل إا ال 
  . إال شكا يف دينهم وبعدا عن قيمه ومبادئهتزيد املسلمني

  :سأذكر لك بعض النماذج عن ذلك
-٢٢( الذي عقد بضاحية حبمدون قرب بريوت يف ،)املؤمتر اإلسالمي املسيحي األول(لقد حضرت 

األوسط  رقصدقاء الشأله مجعية باإلعداد قامت قد ووهو من أشهر املؤمترات يف هذا اال،  ،)م٢٧/٤/١٩٥٤
  :ساسينيأأريد به حتقيق هدفني  ووقد رأيت أنه أرادا أ.. يكية األمر

 امتصاص نقمة العرب على بريطانيا وفرنسا بسبب ختليهما عن الوعود اليت التزمتا ا للعربأما أوهلما، ف
  .قامة وطن لليهود يف فلسطنيإوتواطئهما على إنفاذ وعد بلفور ب قامة الدولة العربية الواحدة،إب

اليت قامت يف االحتاد  اولة ربط اإلسالم واملسلمني حبركة  عداء الغرب الرامسايل للشيوعيةحم :الثاينو
  . ت تنتشر يف أوروبا الشرقية ومناطق عديدة أخرى يف آسيا وأفريقياأالسوفيايت والصني، وبد

بتدرت ا من املنظمات اليت، وهو الس العاملي لألديانمؤمترين عقدمها : ومن املؤمترات اليت حضرا
  .احلوار بني املسيحية واإلسالم

  .م١٩٣٧جبامعة السوربون يف باريس عام فعقد  ،الثاينأما و م،١٩٣٦بلندن عام أما أوهلما، فعقد 
واجتاه اجلميع ملواجهة التحديات  وقد كان الدافع للمؤمتر األول السعي إىل نبذ التقاتل بني أتباع األديان،

  .ومادية مستحكمة باحية جاحمةإاليت تواجههم من 
  .ينما هدف املؤمتر الثاين إىل دراسة أوضاع العامل الذي كان على أبواب احلرب العاملية الثانيةب

من املنظمات اليت كان هلا ، وهو جملس الكنائس العامليومن املؤمترات اليت حضرا املؤمترات اليت عقدها 
  .ف عليهشراواإل ،ثارة احلوار اإلسالمي املسيحيإدور كبري يف 

كما وضع مؤسسوه  ، تأسيس دائرة خاصة للتبشري والدراسات التبشريية،١٩٤٨صحب تأسيسه عام لقد 
  )كلمة اهللا واألديان احلية للبشر:( مشروعاً دراسياً محل عنوان 

سالمي املسيحي مسألة الردة اليت ناقشها املؤمتر اإلاليت طرحتها هذه املؤمترات ساسة احلقضايا ومن ال
  .لغائهاإصدر توصية بأ، و١٩٦٨ي الذي عقد عام التحضري

  من ذكر حججك؟ـ يا أخي ـ هل فرغت : سكت الرجل، فقال الغزايل
إا الصارم املسلول اهز على كل حماور .. وهل ترى أن مثل هذه احلجج ميكن أن تقاوم : قال الرجل

  مشلول؟
  فهل تأذن يل يف أن أديل حبججي؟: قال الغزايل
  .فال ينبغي أن يناقش أحد يف البديهيات.. ولكن إياك وبديهيات الدين .. دث كما تشاء حت: قال الرجل
فال تقاطعين حىت وستجد فيها اجلواب املفصل على ما ذكرته، .. ع حجج سأكتفي بأرب: قال الغزايل

  .أكملها لك واحدة واحدة
  ؟أوالهافما : قال الرجل
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احلوار  أمبدالقرآن الكرمي، فستجده يقرر يف مواضع كثرية  اذهب، وافتح..  القرآن الكرمي: قال الغزايل
رقى أنواع اخلطاب وألطف أىل استخدام يدعو إحلوار معهم، واضوابط بل يضع مع أهل الكتاب وغريهم، 

  . العبارات يف احلوار
  .. نواع من احلوارالعديد من النماذج ألبل إنه فوق ذلك يقدم 

فال مقدسات وال حمرمات يف احلوار، حىت  ،للحوار كل شيء قابالد بل إنك يف قراءتك للقرآن الكرمي جت
، فنحن نعلم أن القرآن الكرمي بسط كل هذه املوضوعات للحوار مع أهل وشخصية النيب تعاىل يف وجود اهللا 

 هل هو جمنون أم عاقل؟ :يف شخصه ويف رسالته الشرك واإلحلاد فقد عرض لكل املفردات اليت ام ا النيب 
مث عاجل القرآن كل هذه املسائل بكل موضوعية ..  ساحر أم نيب؟ كاذب أم صادق؟ قرآنه بشري أم إهلي؟

  .وعلمية
إِذَا قيلَ لَهم ماذَا ﴿ و:، وقال)١٠٣: النحل(﴾  ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر﴿ : قال تعاىل
  )٢٤: النحل(﴾  وا أَساطري الْأَولنيأَنزلَ ربكُم قَالُ

، فانظر كيف حاورهم يف هذا )إنه نون(عليه هو قوهلم الكرمي ولعل التحدي الكبري الذي رد القرآن 
بِكُم من جِنة إِنْ هو إِلَّا نذير قُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَنْ تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما بِصاح﴿ : اال

يددذَابٍ شع يدي نيب ٤٦: سبأ(﴾  لَكُم(  
بل سيكون متابعاً للكثرة وللجو  ،وهو داخل اجتاه فكري مجاعي ال يستطيع أن يكون حمايداً ،إن اإلنسان

أو  ،وأن يتفرقوا اثنني اثنني ،واءيدعوهم أن يبتعدوا قليالً عن مثل هذه األجالكرمي الصاخب، ولكن القرآن 
  .ويف شخصه الكرمي فسريون عندها أنه ليس مبجنون فكروا يف كلمات الرسول تمث ي ،فرادى واحداً واحداً

قَالَ ما منعك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَنا ﴿ :، قال تعاىل حاور إبليسمع عظمته وقدسيته بل إن اهللا تعاىل 
رينيٍ خط نم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْتخ هن١٢:ألعراف(﴾  م(  

وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في ﴿ :الكرمي حواره تعاىل مع مالئكته، قال تعاىل وذكر القرآن 
كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خالْأَر  لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء ومالد

  )٣٠:البقرة) (ما ال تعلَمونَ
ولَما جاَءت رسلُنا ﴿ :حاور املالئكة، بل اعترض عليهم، قال تعاىل ويذكر القرآن الكرمي أن إبراهيم 

ى قَالُوا إِنرشبِالْب يماهرإِب نيموا ظَالا كَانلَهإِنَّ أَه ةيالْقَر هذلِ هكُو أَهله٣١(ا م ( نحا لُوطًا قَالُوا نيهقَالَ إِنَّ ف
 ابِرِينالْغ نم تكَان هأَترإِلَّا ام لَهأَهو هنيجنا لَنيهف نبِم لَمبل إن اهللا مسى حواره )العنكبوت(﴾ )٣٢(أَع ،

فَلَما ذَهب عن إِبراهيم الروع وجاَءته ﴿ :لمالئكة جداال، وهو دليال على تكرر مراجعته هلم، قال تعاىل ل
 مِ لُوطي قَوا فلُنادجى يرش٧٤(الْب ( نِيبم اهأَو يمللَح يماهرإِنَّ إِب)٧٥ (هذَا إِنه نع رِضأَع يماهرا إِباَء  يج قَد

 وددرم رغَي ذَابع يهِمَآت مهإِنو كبر رهود(﴾ )٧٦(أَم(  
وفوق هذا كله، فإن القرآن الكرمي حياور أهل الكتاب يف قضايا دينهم، ال يترك يف ذلك قضية من القضايا 

  .الكربى إال طرحها
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وال تجادلُوا ﴿ :ة أو غريها، قال تعاىل بل إنه ـ فوق ذلك كله ـ أمرنا حبوارهم دون أن يستثين عقيد
ينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَ

  )٤٦:العنكبوت) (واحد ونحن لَه مسلمونَ
إذا مل يكن : كأا تقول للمسلمني ـ فضالً عن مطالبتها باجلدال باليت هي أحسنالكرمية ـ هذه اآلية ف

  .يف جعبتكم األسلوب األحسن يف اجلدال فال جتادلوا أهل الكتاب
للحوار مع أهل الكتاب، حوار يركز على االنطالق من مواطن اللقاء يف الفكر صرحية وهي دعوة 

سالة، والقواسم املشتركة مع أهل الكتاب، وعلى هذا األساس كانت الدعوة إىل بدء احلوار من قاعدة والر
  ..مشتركة يف قضية اإلميان اليت ميكن أن توحي بإمكانية اللقاء يف القضايا األخرى

  ..  ١ولكن الوالء والرباء: قاطعه الرجل قائال 
  أكمل حججي األربع؟أمل أطلب منك أن متهلين إىل أن : قال الغزايل

  .فاذكر يل الثانية.. قد وعيت األوىل .. ال بأس : قال
ففي السنة املطهرة الكثري من النصوص الدالة على أن رسول اهللا ..  السنة املطهرةالثانية هي : قال الغزايل

  حاور من جاءه من أهل الكتاب سواء كانوا من اليهود أو النصارى ..  
نصارى جنران وإحسانه وفادم ومساحه هلم بالصالة يف  رسول اهللا  الشك أنك تعرف كيف قابل

  . مع اليهود، ودعوم لإلسالم وحواره وهكذا ..  حماورم يف أمور الدينفوق ذلط و مسجده،
يف جملس الشك أنك تعرف ما جرى .. وهكذا فعل صحابته ـ رضي اهللا عنهم ـ يف عهده، فأقرهم 

حيث تلى جعفر بن أيب  مهاجري املسلمني والوفد القرشي الذي ذهب لردهم،بني  النجاشي بأرض احلبشة
وانتهى احلوار مبناصرة النجاشي  قدرا من سورة مرمي خيرب عن املسيح وأمه مرمي،ـ رضي اهللا عنه ـ طالب 

  .واإلذن هلم باالقامة يف احلبشة ما شاءوا معززين مكرمني للمسلمني على وفد قريش،
 ةوتوىل عرض اإلسالم دحي ،)بيت املقدس(وقع يف جملس هرقل ملك الروم، بإيلياء  والشك أنك تعرف ما

  .٢إىل هرقل،وانتهي احلوار بقبول هرقل لرسالة النيب إليه الكليب الذي كان رسول رسول اهللا 
وبني وفد جنران الذي جاء حمتجاَ  على  وقع يف املدينة املنورة بني الرسول والشك أنك تعرف ما 

نعم إنه أخي وإنه عبد اهللا  :  وقال رسول اهللا بأنه بشر وليس إهلاَ وال ابن إله، يسى بن مرمي وصف ع
إىل  فأبوا فدعاهم الرسول إىل اإلسالم، ودعاهم الرسول ، ورسوله،وأن اهللا تعاىل مل يلد ومل يولد

 حبمايتهم والدفاع عنهم،م تزام التاوأعطاهم الرسول عهد األمان  مؤكدا فيه االل، املباهلة،فرفضوا وقبلوا اجلزية
  .  ٣ومحاية دور عبادم ضامناً هلم احلرية يف العبادة وممارسة شعائرهم

  .فاذكر يل الثالثة.. وعيت الثانية : قال الرجل
                                                

وما أكثر ما .. م وهدماً لقاعدة الوالء والرباءاحلوارتنازالً عن مبادئ اإلسالذلك أن من ذرائع املعارضني للحوار اعتبارهم ) ١(
 .جين على اإلسالم حتت ذريعة الوالء والرباء، وسوء الفهم للوالء والرباء

 .من هذه الرسالة) الشاهد(سنذكر التفاصيل املرتبطة ذه الرسائل يف فصل ) ٢(
 .من هذه الرسالة) الشاهد(انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف فصل ) ٣(
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فقد ورد يف النصوص الكثري اإلخبار بأن األمور مبقاصدها، وال .. مقاصد الشريعة الثالثة هي : قال الغزايل
  .أن حيرم ما ثبتت مصلحته، أو يبيح ما ثبتت مفسدتهميكن ألحد 

فإن مقاصد الشريعة هي دليلي الذي اعتمدت عليه يف حترمي .. وهذا الذي دخلت إليك منه : قال الرجل
  .احلوار

  .ومقاصد الشريعة هي دليلي الذي أعتمد عليه يف الدعوة إليه: قال الغزايل
  كيف ذلك؟: قال الرجل
ظر عن االستعمال السيء للحوار، فإن نتائجه اإلجيابية ال شك فيها، سأذكر لك بغض الن: قال الغزايل

  .بعضها
زالة سوء إو ديان،تقريب وجهات النظر بني األالكربى لأحد  السبل هو احلوار لقد رأيت أن .. أوال 

ض اإلسالم، فال وذلك هو السبيل األمثل لعر..  حتقيق التعايش السلمي بني الناس من مث، وهاالفهم القائم بين
  .ميكن أن يعرض اإلسالم إال يف جو السالم

، ومن ذلك ـ مثال حققت بعض املؤمترات احلوارية نتائج إجيابية تشجع على االستمرار فيهلقد .. ثانيا 
وشارك فيه قرابة مائيت  سبانيا،إاملؤمتر الذي دعت له وأشرفت عليه مجعية الصداقة اإلسالمية املسيحية يف ـ 

ـ عليهما الصالة والسالم ـ  واملسيحجيايب حملمد التقدير اإل(حتت عنوان ، وكان امل مسلم ومسيحيباحث وع
االعتراف من قبل اجلانب املسيحي ها املؤمتر عدة توصيات منهذا عن فقد صدرت ..  )يف املسيحية واالسالم

تكليف فريق من قبل اجلانب ومنها ..  نيبً ورسولٌ من عند اهللا تعاىل بأنَّ اإلسالم دين مساوي،وأنَّ حممداً 
وحصر وتصحيح  سبانيا،إاملسيحي بدراسة مائتني ومخسني كتاباً يتداوله التالميذ يف خمتلف املراحل التعليمية يف 

  . واستبعاد كل ما هو خمتلق ومكذوب منها ، العبارات اليت تشوه صورة اإلسالم ونبيه حممد
 ،ميكن عرض حماسن اإلسالم عن طريق احلوار، فعنهالسلبية ربة الصور وحما ظهار حماسن اإلسالم،إ.. ثالثا 

وبينه وبني أخيه  وبيان ما يتسم به من مشول وكمال وتنظيم لعالقة اإلنسان بينه وبني نفسه وبينه وبني خالقه
  . االنسان وبينه وبني سائر املخلوقات

سهمت يف رمسها أم يف العامل الغريب، واليت كما ميكن أن يكون احلوار وسيلة حملو الصورة املشوهة لإلسال
 جهات عديدة، من بينها الكنيسة ، وعرب قرون طويلة، من خالل  بث احلقد والكراهية ضد املسلمني ودينهم،

  . عن االسالم حتدثتوخباصة يف الكتب والدراسات اليت  ورمي االسالم عقيدة وشريعة بكل املثالب والنواقص،
 وسيلة لتنقية الكتب املدرسية اليت تدرس يف مدارس الدول الغربية املسيحية،ار احلوكما ميكن أن يكون 

  .وتصفيتها من كل الشوائب والتشويهات واألفكار اخلاطئة اليت حلقت باإلسالم
ميكن أن يكون احلوار سبيالً للتعاون بني أهل األديان يف صد اهلجمة الشرسة اليت يشنها أهل .. رابعا 

  .ان وعلى األخالق الفاضلة واملثل النبيلة اليت جاءت ا األديان مجيعاًالباطل على اإلمي
رغم ما  ـ ميكن أن  تشكل رابطاً حقيقياً بينهم تدفعهم فالقيم  املشتركة بني أصحاب األديان السماوية

ال القيم ال سيما يف جم إىل  أن يتعاونوا يف العديد من امليادين اليت مهم مجيعا،ـ يوجد بينهم من خالفات 
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  . وقيم العدل ورفع الظلم عن الناس خالقية،الدينية واأل
ورد الدعوات الالدينية اليت ترمي إىل هدم العقائد  الوقوف ضد اإلحلاد يف العقيدة،ومن ذلك ـ مثال ـ 

. . واألسرة واألخالق صبحت  خطراً يتهدد القيم اإلنسانية يف جماالت االقتصاد والسياسةأواليت  اإلميانية،
األخالق الفاضلة واملثل النبيلة  لىورد اهلجمة على اإلميان وع فاللقاء بني األديان أمر ضروري لصد ذلك اخلطر،

  .  اليت جاءت ا األديان مجيعا
ممن ينادون  خالق الفاضلةنسانية واألىل اخلروج على القيم اإلإباحية الداعني التصدي لدعاة اإلومن ذلك، 

وعدم القيد يف السلوك واخلروج على القيم  خالقية والفوضى يف العالقات اجلنسية،احية األبواإل باحلرية املطلقة
  .واآلداب

ويف مؤمتر بكني عن املرأة عام ، م١٩٩٤عام  قاهرةن مت تعاون يف مؤمتر السكان يف الأوقد حدث 
ومجهورية  ،امل االسالميمع رجال األزهر ورابطة الع وممثلو الفاتيكان، ووقفت الكنيسة الكاثوليكية، م،١٩٩٥

  .جنبا اىل جنب ضد دعاة االباحية يران االسالمية،إ
وقضايا  والتعاون بني أتباع األديان املختلفة، لدعم قضايا العدل، ،مناصرة قضايا املستضعفنيومن ذلك 

ك وهت ومناصرة الشعوب املظلومة اليت تعاين ما تعاين من اضطهاد وقتل وتشريد املستضعفني يف األرض،
  .سلألعراض وسفك للدماء وتدمري للبيوت واملمتلكات ودور العبادة واملدار

إن ما ذكرته من نتائج إجيابية يستدعي حصر احلوار يف مواضيع حمددة ال يتجاوزها حىت ال : قال الرجل
  .يفسد علينا عقيدة الوالء والرباء

دسة ـ أن كل املواضيع يصلح لقد رأيت ـ من خالل الواقع، ومن خالل النصوص املق: قال الغزايل
  .. احلوار فيها 

ك بِه قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه وال نشرِ﴿ :فاهللا تعاىل يقول 
  )٦٤:آل عمران) (ن اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَشيئاً وال يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دو

نعم هم اآلن ينفرون من هذا النوع من احلوار .. احلوار العقدي ذكر ففي هذه اآلية الكرمية بدأ اهللا تعاىل ب
  .لنقيم عليهم احلجة.. ولكن البد لنا من دعوم إليه .. 

ميكن أن يثري احملاور ﴾، وانطالقا من هذا وال يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون اللَّه ﴿ :مث ثىن بقوله 
وهي املسألة اليت حتمل يف  ،االستعماري والعامل اإلسالميالصلييب املسلم إشكالية العالقة السياسية بني الغرب 

لدويل، واحلصار التجويعي، واالستغالل االقتصادي، طياا مسائل السيطرة االستعمارية، وحروب العدوان ا
وحماوالت سحق اآلخر، وعدم االعتراف له حبقه يف االستقالل الثقايف واحلضاري، وحقه يف التنمية، بل حىت 
االستقالل الذي هللت له الشعوب اإلسالمية حوله الغرب االستعماري إىل شكل من أشكال االستعمار غري 

  .املباشر
لغرب هو املسؤول األول عن طبيعة هذه العالقة بيننا وبينهم، وهلذا فإن احلوار اإلسالمي املسيحي امبا أن و

  .مطالب مبواجهة شجاعة هلذه اإلشكالية
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أن يطال احلوار موضوع املفاهيم األخالقية العامة اليت يلتقي فيها باإلضافة إىل هذين املوضوعني ميكن 
من أجل وضع القاعدة املشتركة اليت حتكم الواقع السلوكي لإلنسان املسلم  اإلسالم باملسيحية يف معظم املواطن

  .واملسيحي
هذا،  لقد ذكر رسول اهللا ..  مناصرة املستضعفني يف األرضباإلضافة إىل هذا ميكن استثمار احلوار يف 

قد شهدت يف دار ل: ( قال رسول اهللا  :قاالـ رضي اهللا عنهما ـ طلحة بن عبيد اهللا ، وجبري بن مطعمفعن 
   ١)عبد اهللا بن جدعان حلفا ما أحب أن يل به محر النعم ولو دعي به يف اإلسالم ألجبت

ما شهدت حلفا لقريش إال حلف املطيبني (: قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و
  ٢)وأين كنت نقضته ،وما أحب أن يل به محر النعم ،شهدته مع عموميت
، ولو دعي إىل رسول اهللا لقاء مع أهل الشرك من قريش يف سبيل نصرة املظلومني استحسنه فإذا كان ال

فهم أقرب إلينا من امللحدين واملشركني ألجل غريهم، مثله يف اإلسالم فأجاب، فأوىل أن تعقد األحالف مع 
  .نصرة املظلومني
  وعيت هذا، فما حجتك الرابعة؟: قال الرجل
  ..  إلسالميالتاريخ ا: قال الغزايل

  مىت كان التاريخ اإلسالمي حجة؟.. قد كنت أحسبك عاقال : قاطعه الرجل قائال
  .. وسترى أن الكل حيتج به .. اصرب علي : قال الغزايل
  .فاذكر ما تريد.. سأصرب : قال الرجل
 سيحينياملغريهم، وخصوصا بني املسلمني ولقد شهد التاريخ اإلسالمي الكثري من احلوارات : قال الغزايل

 وحوارات خوطبت ا مجاعات هنا وهناك، ما بني حوارات فردية، اوطرقه اساليبهأتنوعت قد و.. منهم 
  .حقاق احلق وكشف زيف الباطلإوحوارات أخذت شكل رسائل أو كتب أريد ا 

فضائله قامة احلجة على الناس ببيان حماسنه وإالدعوة إىل اإلسالم و وكان اهلدف من تلك احلوارات مجيعاً
وبيان ما عليه املشركون من ضالل، وما وقع فيه أهل الكتاب أو غريهم من أصحاب امللل  وحثهم على اتباعه،
  .والنحل من احنراف
  .احلوارت الفرديةفحدثين عن : قال الرجل
 قد سجلت كتب التراث اإلسالمي العديد من احلوارات اليت جرت بني أفراد من املسلمني،ل :قال الغزايل

احلوارات اليت جرت مع النصارى،كحوارات املسعودي مع أيب األديان املختلفة، ومن ذلك  أصحاب وبني
وكان حمور تلك احملاورات معتقدات النصارى حول  الذي يقال انه كان متفلسفاً جدالً، زكريا النصراين،

  .، وغريها من املعتقدات)الصلب(و) الثالوث(
النصارى خالهلا مدى اخلطأ الذي يقع فيه اليت  بني القاضي  لك الرومحماورة القاضي الباقالين مع ممنها و

                                                
)١ .ابن إسحاق وابن سعد والبيهقيرواه )   

 .واملطيبون هاشم وزهرة وخمزوم: قال بعض رواته ،البيهقيرواه ) ٢(
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  .يف الوقت الذي يرتهون أنفسهم عن ذلك ،١نسبتهم الولد هللا تعاىلعند 
ثريت خالله عدة قضايا يتعلق أو ،جرى بني فخر الدين الرازي وقسيس من خوارزمالذي احلوار منها و

  . ا بألوهية عيسى وشكه فيها، وبعضه  بعضها برسالة الرسول
، ومع املستشرق غربيال هانوتو نكليزي،سحق تيلور اإلإحوارات الشيخ حممد عبده مع القسيس منها و

  .  الشيخ حممد عبده على مطاعن املستشرقني، وافتراءم ضد اإلسالمـ خالهلا ـ رد وقد 
حواراً مع  ٣٢كثر من واليت بلغت أ حوارات الشيخ أمحد ديدات  مع املنصرين  املسيحيني،ومنها 

 وزميبابوي وكندا وهونج كونج وسنغافورة واهلند وبريطانيا وايرلنده مريكيةالقساوسة يف الواليات املتحدة األ
  . ويف موطنه األصلي جنوب أفريقيا، وموريتانيا ومالوي

املنصرين  ونتج عنها إسالم عدد كبري من ،املسيحيني نوقد أحدثت تلك املناظرات هزة يف عقيدة كثري م
كما أعطت تلك املناظرات املسلمني ثقة  الذين دخلوا معه يف  مناظرات ومساجالت من خمتلف أحناء العامل،

على مواجهة االعتراضات اليت يثريها اآلخرون حول اإلسالم عقيدة وشريعة وقدرته أكرب بصحة دينهم 
  .وأخالقاً

رسالة ( ومن بني تلك الرسائلاملسلمني وغريهم، بني احلوارية املتبادلة  الرسائلويدخل يف هذا الباب 
الذي أثار إسالمه تساؤالت لدي أخيه علي بن أيوب، فتضمنت  )م٩٨٨/ه٣٧٨:حنو. ت() احلسن بن أيوب

  . وبياناً لفضائل اإلسالم اليت دعته العتناقه النصرانبة اليت دفعته إىل تركها،ألخطاء الرسالة كشفاً 
رداً على رسالة أرساهلا راهب اليت كتبها  )م١٠٨١/ه٤٧٤.ت( ) ليد الباجيرسالة القاضي أيب الو(ومنها 

وقد جاء رد الباجي مدلالً  داعياً إياه إىل اعتناق املسيحية، )م١٠٨١/ه٤٧٥.ت( إىل األمري املقتدر باهللا فرنسي
داعياً الراهب  أخالقاً،و بادةًعارضاً حملاسن اإلسالم عقيدةً ونظاماً وع على بطالن معتقدات النصارى يف  املسيح

  . وشرح صدره لالستماع لتعاليمه إىل الدخول يف  اإلسالم،
اليت جاءت رداً على رسالة بعث ا قسيس ) م١١٨٧/ه٥٨٢.ت() رسالة أيب عبيدة اخلزرجي(ومنها 

وما عليه  ى،عبيدة مبيناً بطالن معتقدات النصارأبو فرد عليه  مدينة طليطلة هاجم فيها اإلسالم منتصراً لديانته،
  . اإلسالم من حق ومفنداً مزاعم القسيس

وهي  رسالة كتبها  ابن تيمية اىل سراجوس ملك قربص، يدعوه فيها إىل ، )الرسالة القربصية(ومنها 
 ويوضح وسطية  الشريعة اإلسالمية يف العقائد والعبادات ويبني العالقة بني اإلسالم واملسيحية، اإلسالم،

  .  األخالقو
الكتب اليت كتبت ردا على أصحاب الديانات وامللل املخالفة لإلسالم ومفندةً ما  هذا الباب ويدخل يف

أليب احلسن حممد بن ) عالم مبناقب اإلسالماإل(: أثاروه من شبهات او أباطيل  حول اإلسالم، ومن تلك الكتب
-٤٥٠( يب حامد الغزايلأل) اإلجنيل صريحالرد اجلميل إلهلية عيسى ب(و، )م٩٩٢/ ه٣٨١.ت( يوسف العامري

شفاء العليل يف بيان ما وقع يف التوراة (و بن حزم األندلسي،ال) الفصل يف امللل واألهواء والنحل(، و)ه٥٠٥
                                                

 .من هذه السلسلة) اهللا جل جالله(سنرى املعىن احلقيقي للبنوة على حسب ما يدل عليه الكتاب املقدس يف رسالة ) ١(
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) اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح(، و)ه٤٧٨:ت( أليب املعايل عبد امللك  اجلويين ) واإلجنيل من التبديل
  .البن تيمية

ال خترج عن مضمون موضوعات احلوار ومهما اختلف نوعها حلوارات يف مجلتها هذه امجيع ويالحظ أنَّ 
وبيان حقائق الدين ، بطال ما خيالفها من معتقداتإو القرآين الذي اهتم بالدفاع عن العقيدة اإلسالمية،

  .اإلسالمي يف مقابل أباطيل خصومه
  ؟احلوارات اجلماعيةوعيت هذا، فحدثين عن : قال الرجل
 قد سجلَّ التاريخ اإلسالمي أنواعاً من احلوارات اجلماعية اليت اختذت أشكاالً خمتلفة،ل: قال الغزايل

يف بالط  اخللفاء ، وجمالس األمراء األمويني والعباسيني وغريهم من ملوك وأمراء الدول  ىمعظمها جر
  .وتتناقل أخبارها العامة اإلسالمية ، وكان يشهدها  اخلاصة،

 ،ثقايفباهتمامه الهر تشامون الذي أجرت يف جملس اخلليفة املات اليت احلوار: كلذلفضل النماذج أومن 
فضالً عن حبه  وبعض العلوم التجريبية، وإملامه بالعلوم الشرعية واللغوية، ،جادته لكثري من فروع املعرفةإو

  .للفلسفة واجلدل الكالمي
ي بني أصحاب املذاهب اإلسالمية فيما وقد شهد جملسه العديد من املناظرات واحلوارات اليت كانت جتر

  .وبينهم وبني أصحاب العقائد وامللل والنحل املخالفة هلم بينهم،
أبو و، )ه ٢٢١: ت( النظامكعلمائهم كبار سيما  ـ ال بالنظر والكالماشتهروا وقد كان للمعتزلة الذين 

وذخريم الثقافية  كام الفكريةدور كبري يف تلك املناظرات، حيث استغلوا ملـ ) ه٢٣٠:ت( اهلذيل العالف
  . والديصانية والدهرية، وألفوا الكتب رداً عليهم  النصارى والثنويةحماورة والعلمية يف 

يف  بني املسلمني وطائفة من مسيحي جنوب السوداناليت متت  املناظرةومن األمثلة على ذلك يف عصرنا 
وامللحق الديين  ياء النشاط اإلسالمي بالسودانحإهيئة : بدعوة واشراف م،١/١٢/١٩٨٠اخلرطوم بتاريخ 

يتعلق جانب  ألقاها اجلانب املسيحي، لةوقد جرت وقائع اللقاء يف شكل أسئ للسفارة السعودية يف اخلرطوم،
موقف  القرآن من املسيح واإلجنيل،وكيف مت النسخ والتحريف يف االجنيل كما : مثل منها بالديانة املسيحية

  .سئلةاألوغريها من ..  يزعم املسلمون
 اإلسالموهل انتشر .. وكيفية نزول القرآن عليه، حياة الرسول : مثل واجلانب اآلخر يتعلق باإلسالم،

  .وغريها..  وملاذا حيرم القرآن حلم اخلرتير.. بالسيف 
 نيوانتهت املناظرة بإعالن القساوسة املسيحي جابة على تلك األسئلة،وقد قام اجلانب اإلسالمي باإل

 والتمسك بكل قيمه عالن اإلسالم ديناً لنا،إإننا ال منلك أي رد غري (: وقال املتحدث بامسهم ،اعتناقهم اإلسالم
  )ومثله ألنه احلق والنور خلري األمم يف الدنيا واآلخرة

.. هذه مناذج عن بعض احلوارات اجلماعية املرتبطة بالدين، أما ما عداها مما يرتبط بقضايا احلياة، فكثرية 
  .١وسلبية بعضها ال يعين سلبية اجلميع

                                                
  :ومن تلك املؤمترات) ١(
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  هذه بعض حججي، فما تقول فيها؟: التفت الغزايل إىل الرجل، وقال
  أال تعلم أن املفسدة مقدمة على جلب املصلحة؟.. سد الذرائع .. ولكن : قال الرجل
  .أنت ختاف على املسلمني أن ينحرفوا إىل غري اإلسالم: قال الغزايل
  أليس هذا اخلوف معتربا؟.. أجل : قال الرجل
أال ختاف على هذه البشرية التائهة عن اإلسالم أن متوت على .. ولكن .. أجل هو معترب : قال الغزايل

  غريه؟
                                                                                                                                 

م للتباحث حول ١٩٦٧وعقد يف نوفمرب  الذي دعت إليه احلكومة االندونيسية، :ونسيامؤمتر ممثلي األديان قي اند. ١  
  .اإلسالم واملسيحية :وقضية الوحدة الوطنية واحلفاظ على التعايش السلمي بني أتباع الديانتني مستقبل البالد،

ساءة لإلسالم وإىل النيب عن اإل والكف من قبل املسيحيني ديينودارت موضوعات املؤمتر حول ضرورة التعايش والتسامح ال
 وإىل القرآن الكرمي.  

 وطلب املسلمون من املسيحيني التوقف عن عمليات التنصري بني املسلمني ملا لذلك من أثر يف اثارة الفتنة وتأجيج العداء،
  . األندونيسيةوتوجيه جهودهم حنو القبائل الوثنية والالدينية املوجودة يف بعض اجلزر

وانتهى املؤمترون دون الوصول إىل نتيجة ملموسة بسبب  الدعوة برفض مطلق واستفزاز من قبل املسيحيني،وقوبلت هذه 
  . ساءة اىل اإلسالم واملسلمنيواإل تعنت اجلانب املسيحي واصراره على خرق التعايش السلمي

اجلمعية اإلسالمية يف الفلبني يف مدينة  عقد  هذا املؤمتر بدعوة واشراف: مؤمتر احلواراالسالمي املسيحي الوطين بالفلبني. ٢
  .املسيحية،وخاصة يف جنوب الفلبني وحبثت فيه  املشاكل والعالقات اإلسالمية م،٢٨/٧/١٩٧٨ تاغاييت الفلبينية

واليت كان ضحيتها املسلمون،كما  املسيحية، والتوتر يف العالقات اإلسالمية لفلبنيكما ناقش املؤمترون أحوال املسلمني يف ا
  .  وضاع اليت يسودها التوترووضع معاجلات قانونية لأل ضع توصيات وقرارات تدعو اىل احلوار بني األطراف املتنازعة،و

وظهور مشكلة  شهد السودان قبيل استقالله تفجر األوضاع األمنية يف جنوبه،: مؤمترات احلوار بني االديان يف السودان. ٣
وربطها بقضية الصراع بني اإلسالم واملسيحية يف الوقت الذي  ،اىل تصعيدها فيما بعداجلنوب، اليت سعت الدوائر االستعمارية 

  .تباع الديانتنيأالنموذج األمثل للتعايش السلمي بني  لميثل السودان خالل تارخيه الطوي
ية العاملية اىل تنظيم واسهاما يف ازالة هذا الفهم اخلاطئ للمشكلة سعت بعض اهليئات الشعبية وعلى رأسها جملس الصداقة الشعب

م، ،كما قامت مؤسسة السالم والتنمية بالسودان بتنظيم مؤمتر األديان يف أبريل عام ١٩٩١ملتقى السالم العاملي، يف نوفمرب 
عقدت اجتماعها  املسيحي، م، كما تبىن جملس الصداقة الشعبية العاملية فكرة إنشاء مجعية أو هيئة  للحوار اإلسالمي١٩٩٣

-٨: م،واببثقت من ذلك االجتماع ،الدعوة إىل عقد مؤمتر احلوار بني األديان يف تاريخ١٩٩٤نوفمرب  ٩األول يف التمهيدي 
وتعقد  وتقوم تلك اهليئة بنشاط مميز على املستوى احمللي والعاملي،، )حوار األديان سالم للجميع(م،حتت شعار ١٩٩٤/براكتو/١٠

  .العديد من املؤمترات
،ومحلت الدعوة إىل أن )١٩٨٩( الطائف للسالم بلبنان نشئت بعد اتفاقيةأ :اإلسالمية املسيحية للحواراللجنة الوطنية . ٤

كما  ،إسالمية وأرض حياة مشتركة مسيحية تكون لبنان مساحة إنسانية رحبة للحرية واحلوار بني معتنقي الرساالت السماوية،
  .يف بناء الدولة وإشاعة روح التعاون والوحدة بني أبناء الوطن الواحد نانيف لب واملسلمنيدعت  إىل التآخي الوطين بني املسيحني 

وتعىن بشئون احلوار اإلسالمي  م،١٩٩٥يف عام أنشئت وهي مؤسسة  :الفريق العريب للحوار اإلسالمي املسيحي .٥
  . سيما  يف مصر ولبنان وقربص املسيحي بصفة عامة مع التركيز على إشاعة روح احلوار  داخل البالد العربية والشرق الوسط ال

يف بريوت بتاريخ يونية  )مسلمون ومسيحيون معاً من أجل القدس(: منها يوقد نظمت املؤسسة عدة حوارات ذات طابع حمل
العيش املشترك ( م،و حوار١٩٩٧يف القاهرة بتاريخ اكتوبر  )املواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان(م،وحوار حول ١٩٩٦

احلوار والعيش : وثيقة باسم  ؤسسةصدرت املأكما  م،٢٠٠٠يف بريوت بتاريخ مارس  )نية يف بعض البلدان العربيةوالتوترات الدي
 ٧ -٦بتاريخ ) إشكالية احلوار والعيش املشترك(: كما عقدت ندوة بعنوان م،٢٠٠١الواحد ،ميثاق عريب إسالمي يف ديسمرب 

 .م بالقاهرة٢٠٠٦ ٢/٤و ٣٠/٣تاريخ ب )ور املواطنةالتعددية من منظ(: م ،ومؤمتر  بعنوان ٢٠٠٤يوليو 



 ٢٠٨

  .هي تائهة ال حمالة: قال الرجل
إن هؤالء قاطعونا، .. يا رب : إذا جاءوا يوم القيامة، وقالوا.. ولكنا مسؤولون عن تيههم : قال الغزايل

  من النور الذي أنزلته، واستأثروا به دوننا، فما عسانا جنيب ربنا؟ وحرمونا
  .إم أمسعونا كالما عظيما.. يا رب : نقول: قال الرجل
أال تعلم أن احلوار هو الذي يكشف عن اجلواهر، أم أنك تريد منهم أن ينافقوك، فيظهروا : قال الغزايل
  .خالف ما يبطنوا

ال أجد ما أجيبك به إال أن أطلب منك أن تسمح يل أن أنضم .. صدقت : سكت الرجل قليال، مث قال
إىل هذه املدرسة، فعسى اهللا أن يفتح علي فيها من العلم ما أمتكن به من إنقاذ أخ من إخواين يف اإلنسانية من 

  .ظلمات اجلهل إىل نور اإلسالم
هتم متك، فقال خماطبا عليا ـ من ي وأبشر مبا بشر به رسول اهللا .. بورك لك هذه اهلمة : قال الغزايل

انفذ على رسلك حىت ترتل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم من :( رضي اهللا عنه ـ 
   ١)حق اهللا تعاىل فيه، فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم

***  
هلا كل ما جادت به قرحية علماء املسلمني يف مكثت يف ذلك الفرع برهة طويلة من الزمن درست خال

  .احلوار بينهم وبني سائر امللل والنحل
أا مجيعا مل تكن تنهل إال من حبار القرآن الكرمي، وحبار .. وقد عرفت من تلك الدراسة املفصلة العميقة 

  .الرسول اهلادي الذي جعله اهللا نورا للعاملني، كما جعله رمحة هلم
  لك املدرسة، وكيف تركتها؟فما حال ت: قلت
  .ولكنها حتولت إىل شر.. لقد تركتها خبري : قال
  وهل يتحول اخلري إىل شر؟.. ما هذا؟ : قلت
لقد كان الغزايل هو مدير تلك املدرسة وأستاذها، .. ولكنها بأصحاا .. ليست املدارس جبدراا : قال

   ..وكان النيب احملاور هو روح تلك املدرسة وسر حياا 
  فما حصل هلما؟: قلت
وأما النيب احملاور، فقد راح أولئك .. أما الغزايل، فقد طعنه بعض احلاقدين الذين أحرقوا كتب جده : قال

  .احلاقدون يصورونه بصورة ال أستطيع أن أذكرها لك
  ما هي؟: قلت
راحوا يصفون  فلذلك.. صورة نفوسهم اململوءة باألحقاد، فهم ال يسمعون إال أنفسهم وأهواءهم : قال

  .احلوار باهلرطقة، واحملاورين باملبتدعة
  فما وضعوا بدل احلوار؟: قلت

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(



 ٢٠٩

  .السيف بنوعيه: قال
  أللسيف نوعان؟: قلت
وأما الثاين، فسيف .. أما أحدمها، فالسيف الذي تعرفه، وقد انتدبت له طائفة منهم .. نعم : قال
  احلرمان؟
  ما سيف احلرمان؟: قلت
أال تعلم أن الكنيسة تعاقب من تنتقم عليه حبرمانه من بركات الكنيسة، .. به أنت أدرى الناس : قال
  واملسيحية؟
  .أعلم ذلك.. بلى : قلت
يرموم مبا شاءت هلم أهواؤهم أن يرموهم .. فقد راح هؤالء يسلطون هذا السيف على كل الناس : قال

  .به
  كيف حاهلا؟.. واملدرسة : قلت
  .وشك أن يقيض اهللا هلا حفيدا من أحفاد الغزايل ليعيد هلا احلياةوي.. أما بنياا، فباق : قال

***  
من الطريق من غري أن نشعر بأي  الثالثةما استتم صاحيب حديثه هذا حىت وجدنا أنفسنا قد قطعنا املرحلة 

ومل خيطر على بايل طيلة هذه املرحلة ما كنا نقطعه من غابات موحشة، ومن سباع عادية .. عناء أو تعب 
  .تتربص بنا من كل اجتاه

  . لقد ترتلت علي مبجرد قطعي لتلك املرحلة أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد
   
  



 ٢١٠

  رابعا ـ املعلم
  .فحدثين عن رحلتك الرابعة: قلت
كانت احلاضرة الرابعة من حواضر اإلسالم اليت قدر يل أن ألتقي فيها بوارث اهلدي النبوي يف جمال : قال

  ) .. شنقيط(م مدينة التعلي
  .. وقد بدأت قصة التقائي بورثة هذا اهلدي العظيم يف صحراء قريبة منها 

أن خيرج من  كنت أسري يف تلك الصحراء اليت امتألت حرا وجفافا، وأتعجب كيف استطاع النيب 
تهم، وتطمح مثل هذه الصحراء أساتذة ال تزال جامعات العامل ومدارسه تنهل من علومهم، وتستفيد من حكم

  .ألن يكون هلا من اتقاد الذهن، وحدة الذكاء، وصفاء الذاكرة ما كان هلم
لقد .. وبالرغم من أن هذه اخلواطر كانت متلؤين باألشواق اجلميلة إال أين مع ذلك كنت أشعر بأمل عظيم 

ا ال جند ما كيف قصرت األمة يف حق هدي نبيها حىت جفت تلك اآلبار اليت حفرها لنا، فصرن: قلت لنفسي
  نروي به العامل املتعطش إىل أكمل هدي، وأعظم هدي، وأنبل هدي؟

..  لقد صارت مدارسنا ال خترج أمثال ابن عباس ومعاذ وزيد بن ثابت ممن تربوا يف مدرسة رسول اهللا 
الدنيا بل صارت خترج املشاغبني واملشردين ومشتيت الذهن، وممن يستعملون علومهم القتناص .. وتعلموا فيها 

 ..  
  .وأمثال أولئك الذين شبههم اهللا باحلمري اليت حتمل أسفارا.. صارت خترج أمثال بلعم بن باعوراء 

 ١بالمية الشنفرىبينما أنا كذلك تتنازعين خواطر مسرة، وخواطر حزن، إذا يب أمسع صوتا عذبا يترمن 
  : متلئة بالغريب، ومما مسعته منها قولهامل

   ــوا بــين أمــي ، صــدور   مطــيكم أقيم

   
ــلُ   ــواكم ألميـ ــومٍ سـ ــإين ، إىل قـ    !فـ

    
   ــر ــلُ مقم ــات ، واللي ــت احلاج ــد مح   فق

   
  وشــدت ، لطيـــات ، مطايـــا وأرحـــلُ؛ 

    
ــن األذى ــرمي ، عـ ــأى للكـ ــزلُ     ويف األرض منـ ــى ، متع ــاف القل ــن خ ــا ، مل   وفيه

                                                
 ،شاعر جاهلي من الشعراء الصعاليك املقدمني ،عمرو بن مالك األزدي، هو )م٥٢٢ـ ق هـ ٧٠حنو  تويف( الشنفَرى ) ١(

  .ن يقتل منهم مائة رجلفلما شب عرف قصة أسره، فحلف أ ،عاش ونشأ يف بطن من بين فهم الذين أسروه وهو طفل
وقد عاش تارة مع رفيقيه ـ وابن أخته ـ تأبط  ،وقد اشتهر بأنه من أسرع عدائي الصعاليك وأكثرهم جرأة وأشدهم دهاًء

شرا وعمرو بن برامة وغريمها من شعراء الصعاليك، وتارةً أخرى يف الرباري واجلبال، يغزو على قدميه مرة، وعلى فرسه مرة 
وتقول الروايات إنه قتل تسعة وتسعني . مات مقتوالً على يد أحد أفراد القبيلة اليت انتقم منها ،األحياء ويسلبها أخرى، ويهاجم

  .من رجاهلا قبل أن يتمكنوا منه
وقد نقلت كتب األدب قصائد ومقطوعات ، قصيدته املطولة املعروفة باسم المية العربوما ذكرناه من شعره هنا هو جزء من 

ة إليه، ولكن المية العرب تظل هي املتفوقة، ليس من أجل طوهلا فقط، ولكن من حيث بروز اخلصائص الفنية أخرى منسوب
 .واللغوية والنفسية اليت أشهرت الشنفرى وأثارت اهتمام الدارسني به قدميا وحديثًا



 ٢١١

       
ــرئٍ ــى أم ــاألرض ضــيق عل ــا ب ــرك ، م ملَع  

   
ــاً أو را  ــرى راغب ــلُ  س ــو يعق ــاً ، وه   هب

    
ــونَ   ــم ، أهل ــس : ويل ، دونك ــيد عملَّ س  

   
ــألُ   ــاُء جيـ ــول وعرفـ ــطُ زهلـ   وأرقـ

    
ــلُ   ــم األه ــع . ه ــر ذائ ــتودع الس   ال مس

   
ــذَلُ    خي ، ــر ــا ج ــاين مب ــديهم ، وال اجل   ل

    
ــلٌ   ــلٌّ أيب ، باسـ ــين . وكـ ــري أنـ   غـ

   
ــلُ ــد أبســ ــت أوىل الطرائــ   إذا عرضــ

    
  يــدي إىل الــزاد مل أكــن  وإن مــدت األ

   
  بأعجلـــهم ، إذ أجشـــع القـــومِ أعجـــل

    
ــلٍ   ــن تفضـ ــطَةٌ عـ ــاذاك إال بسـ   ومـ

   
ــلُ  ــلَ املتفضـ ــان األفضـ ــيهِم ، وكـ   علَـ

    
  وإين كفــاين فَقْــد مــن لــيس جازيــاً    

   
ــلُ  ــه متعلَّــ ــىن ، وال يف قربــ   بِحســ

    
ــحابٍ   ــةُ أصـ ــيع ، : ثالثـ ــؤاد مشـ   فـ

   
ــفرا ــليت ، وصـ ــيض إصـ ــلُوأبـ   ُء عيطـ

    
بتلك وهو يترمن .. اقتربت من صاحب الصوت، فوجدته راعيا قد استلقى على رمال تلك الصحراء

بلذة ال تعدهلا لذة، وكأنه يتوهم نفسه يف حمفل كبري، وقد طرح جالبيب الرعاة، لريتدي طيالسة األببات 
  .. األدباء والبلغاء والعلماء 

هل رضي الشنفرى من .. مرحبا بصديقنا الشنفرى : ي، وقلتحييته، فلم يشعر بتحييت، فحركته بيد
  ؟حياته بعد عودته بأن يصري راعيا

  ؟ وهل ميكن أن يتكرب على الرعي أحد بعد رعي رسول اهللا : ابتسم، وقال
 قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة لو أن الشنفرى مسع ما حدث به أبو : مث أردف يقول

وأنا رعيتها ألهل مكة : (وأنت يا رسول اهللا ؟ قال: فقال له أصحابه، )نبيا إال راعي غنمما بعث اهللا : (
  ١)١بالقراريط

                                                
  :على قولني) قراريط(اختلف العلماء يف ) ١(

، ومل يرد القراريط من الفضة ،اسم موضع مبكة: قراريط: أبو إسحاق احلريب قال اإلمام.. أا اسم موضع : القول األول
  .وصوبه ابن اجلوزي تبعا البن ناصر وخطأ سويدا يف تفسريه

ستفتحون أرضا : (تعرف القراريط الذي هو من النقد، ولذلك جاء يف الصحيحمل تكن العرب لذلك بأن  بعضهم واستدل
  ) يذكر فيها القرياط



 ٢١٢

جنين الكباث،  كنا مع رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ من قولهجابر بن عبد اهللا ومسع ما حدث به 
وكنت ترعى الغنم يا رسول : لناق، عليكم باألسود منه فإنه أطيبه فإين كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم: فقال

  ٢)وما من نيب إال وقد رعاها، نعم(: اهللا ؟ قال
 :( اإلبل والشاء، فقال رسول اهللا  افتخر أهل: قالـ رضي اهللا عنه ـ سعيد ومسع ما حدث به أبو 

  ٣)بعث موسى وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا راعي غنم ألهلي بأجياد
وقد ..  ل هؤالء الشهود لترك رماحه وسيوفه وجلس مع غنماته كما أجلس أنا اآلن معهالو أن مسع ك

  .كفى العامل من شره، وكفاه العامل شره
أمل يكن .. كيف رضيت لنفسك ـ مع ما منحته من قدرة على التعلم ـ على اجللوس بني الغنم : قلت

ذاك خلدمتك، وفوق ذلك تنال من األجور  األجدى بك أن جتلس بني يدي تالميذك، يقبل هذا يدك، ويسعى
  ما ال تناله من هذه املهنة؟

  ؟.. ومن للبشر الذين ينتظرون صوفها ولبنها وحلمها .. ومن هلذه الغنم املسكينة يرويها ويطعمها : قال
  .وأنا ال أرى هذه احلرفة تصلح لك.. لكل حرفته اليت تصلح له : قلت
فهل نترك حرفنا .. ويعلمون ما أعلم .. مثلي حيفظون ما أحفظ  إن كل من تراه يف هذه الصحارى: قال

  ووظائفنا لنجلس مجيعا معلمني وأساتذة؟
  فهل تعلمتم إذن لتصريوا رعاة؟: قلت
حنن نتعلم لوجه اهللا، وابتغاء مرضاة اهللا، مث نكل إىل اهللا أحوالنا .. واحلرفة شيء آخر .. العلم شيء : قال

وإن شاء .. مر األساتذة محدنا اهللا على ذلك مع اعتقادنا بعظم املسؤولية املنوطة بنا فإن شاء أن جيعلنا يف ز.. 
وال أشرف من  فلسنا أشرف من رسول اهللا .. أن جيعلنا رعاة غنم محدنا اهللا، واعتقدنا فضل ما حنن فيه 

  .األنبياء
  مىت توقفت عن طلب العلم؟: قلت

                                                                                                                                 
، ويدل هلذا ما ورد القرياط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهمأي .. أا األجر الذي كان يتقاضاه على رعيه : القول الثاين

كنت أرعاها ألهل مكة : يف رواية ابن ماجه، عن سويد بن سعيد، واإلمساعيلي عن حسان بن حممد كالمها عن عمرو بن حيىي
  .اطيعين كل شاة بقري: بالقراريط قال سويد بن سعيد

  .ن أهل مكة ال يعرفون ا مكانا يقال له قراريطوقد رجح ابن حجر هذا القول أل
رد لتأويل سويد ألنه ما كان يرعى باألجرة ) وبعثت وأنا راعي غنم بأجياد: (يف الرواية األخرى وزعم بعضهم أن يف قوله 

  .ألهله، فتعني أنه أراد املكان فعرب تارة بأجياد وتارة بقراريط
  .الرد جبيد إذ ال مانع من اجلمع بأن يرعى ألهله بغري أجرة ولغريهم بأجرة وليس

 ..أهل مكة فيتحد اخلربان ويكون يف أحد احلديثني بني األجرة ويف اآلخر بني املكان فال تنايف يف ذلك) أهلي: (واملراد بقوله
 )فتح الباري وغريه : انظر(

 .ابن سعد والبخاري وابن ماجهرواه ) ١(
 . واه البخاري ومسلمر) ٢(
أمحد وعبد رواه أبو داود الطيالسي والبغوي وابن منده وأبو نعيم وابن عساكر عن بشر بن حرب البصري مرسال، ورواه ) ٣(

 .بن محيد عن أيب سعيد
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  ة؟ومىت توقفت أنت عن أداء الصال: ابتسم، وقال
هل جيوز للمسلم أن يتوقف عن أداء ..  وذا عقل لقد كنت أحسبك ذا علم..  ؟كيف تقول هذا: قلت
  .إن الصالة مفروضة يف مجيع األحوال، ولو أن تؤديها باإلمياء..  ؟الصالة

 أمل تسمع.. وكالمها مما ال جيوز التوقف عن طلبه .. كالمها فريضة من فرائض اهللا .. ومثلها العلم : قال
، وقوله تعاىل وهو يبني رفعة أهل )١١٤: طه(﴾ وقُل رب زِدين علْماً ﴿ :  قوله تعاىل خمربا عن دعاء النيب 

يرفَعِ اُهللا الَّذين آمنوا ﴿ :، وقوله تعاىل )٩: الزمر(﴾ قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين ال يعلَمونَ ﴿ :العلم 
 كُمنم اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذادلة(﴾ وا ﴿ :، وقوله تعاىل وهو حيصر اخلشية يف أهل العلم ) ١١: امإن

  ؟)٢٨: فاطر(﴾ يخشى اَهللا من عباده الْعلَماُء 
:( قالفالعلم نوع من أنواع العبادة، بل هو من أفضلها، بأن  فقد أخرب رسول اهللا .. وفوق ذلك 

فضل العلم خري من فضل العبادة، وخري :( بذلك فقال ، وصرح ١)أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع
  ٢)دينكم الورع 

ملرء املرء فقها إذا عبد اهللا، وكفى باقليل العلم خري من كثري العبادة، وكفى ب:( يف حديث آخر وقال 
  ٣)جهال إذا أعجب برأيه

ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد،  ،ضل من فقه يف دينما عبد اهللا بشيء أف:( وقال 
ألن أجلس : وهو راوي احلديثـ رضي اهللا عنه ـ قال أبو هريرة ) ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه

  .٤ساعة فأفقه أحب إيل من أن أحيي ليلة القدر
وقد رأى حرصه على هللا عنه ـ ـ رضي ابني بعض النوافل وبني طلب العلم، فقال أليب ذر  وقايس 

يا أبا ذر ألن تغدو فتعلم آية من كتاب اهللا خري لك من أن تصلي مائة ركعة، وألن تغدو فتعلم بابا :( النوافل 
   ٥)من العلم عمل به أو مل يعمل به خري لك من أن تصلي ألف ركعة

يتعلم املرء املسلم علما مث أفضل الصدقة أن :( أن تعليم العلم ال خيتلف عن الصدقات، فقال وأخرب 
  ٦)يعلمه أخاه املسلم

فضل العامل على العابد :( أحدمها عابد واآلخر عامل، فقال : رجالن ويروى أنه ذكر لرسول اهللا 
إن اهللا ومالئكته، وأهل السموات واألرض حىت النملة يف :( ، مث قال رسول اهللا )كفضلي على أدناكم 

                                                
  .رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة ويف إسناده حممد بن أيب ليلى)   ١(
 .ر بإسناد حسنالطرباين يف األوسط، والبزارواه )   ٢(
ورويناه : الطرباين يف األوسط ويف إسناده إسحاق بن أسيد وفيه توثيق لني، ورفع هذا احلديث غريب، قال البيهقيرواه )   ٣(

  .صحيحاً من قول مطرف بن عبد اللَّه بن الشخري مث ذكره
 .الدارقطين والبيهقيرواه )   ٤(
  .ابن ماجه بإسناد حسنرواه )   ٥(
 .ن ماجه بإسناد حسن من طريق احلسن عن أيب هريرةرواه اب)   ٦(
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  ١)ى معلم الناس اخلريجحرها، وحىت احلوت ليصلون عل
من يرد :( وطلب العلم لذلك دليل على خريية العبد الطالب للعلم، بل دليل على اجتباء اهللا له، قال 

لتفقه، ومن يرد اهللا به خريا التعلم، والفقه بايا أيها الناس إمنا العلم ب:( ، وقال ٢)اهللا به خريا يفقهه يف الدين
  ٣))٢٨من اآلية: فاطر)(خشى اللَّه من عباده الْعلَماُء إِنما ي﴿ يفقهه يف الدين، و

  أراك حتفظ الكثري مما ورد يف فضل العلم؟: قلت
إن هذه األحاديث وغريها هي احملرك الذي حرك مهمنا وحرك مهم األجيال الكثرية من ورثة رسول : قال

  ؟فكيف ال أحفظها.. لطلب العلم  اهللا 
  أم تراك أخذا من املدلسني والضعفاء؟.. أأخذا من الثقاة العدول .. من رواها لك : قلت

كيف أرضى أن آخذ علم ديين وأقوال نبيي من املدلسني .. أتتهمين يف ديين؟ : نظر إيل بغضب، وقال
ولوال خشية اإلطالة عليك لذكرا لك ..  إن كل ما أرويه لدي أسانيده العالية إىل رسول اهللا .. والضعفاء 

  .. وعرفتك برجاهلا رجال رجال .. ندا سندا س
  فكيف ترضى بالرعي؟.. أنت حمدث إذن : قلت
مث إن كل من .. وعبد اهللا ال خيتار إال ما اختار اهللا له .. أنا عبد هللا .. أراك تعود إىل ما بتتنا فيه : قال

فهل يتركون حرفهم .. مما أعلم  تالقيه من الرعاة والتجار والبنائني واخلياطني يعلم ما أعلم، أو يعلم أكثر
  ؟مجيعا

قال ذلك، مث انتبه إىل بعض نعجاته، وقد ابتعدت عن صواحبها، فأسرع إليها، وهو حيدو بقول احلافظ 
  : العراقي يف ألفية السرية

ــــدعبأمِ م ــــةيموا علــــى خــــرم  

   
   ـــدصرمب هِمعلَـــى طـــريق ـــيوه  

    
ــــداجلَه ــــاةٌ أضــــرها شوعنــــد  

   
ــتد   بِ ــوى تشـ ــا قـ ــا بِهـ ــا ومـ   هـ

    
  فَمســــح الــــنيب منــــها الضــــرعا

   
  فَحلبـــت مـــا قـــد كفَـــاهم وســـعا 

    
ــرا   وحلَبــــت بعــــد إنــــاًء ءاخــ

   
ــافَرا ــدها وســـ ــرك ذاك عنـــ   تـــ

    
ــه  ــري جزائـ ــاس خـ ــزى اهللا رب النـ   جـ

   
ــد   ــي أم معبـ ــالّ خيمتـ ــيقني حـ   رفـ

    
                                                

معلِّم الْخيرِ يستغفر لَه كُلُّ «: حديث حسن صحيح، ورواه البزار من حديث عائشة خمتصراً قال: الترمذي، وقال رواه)   ١(
  .»شيٍء حتى الْحيتانُ في الْبحرِ

 .البخاري ومسلم وابن ماجه رواه)   ٢(
 .ويف إسناده راوٍ مل يسم، الطرباين يف الكبري رواه)   ٣(
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  مهـــا نزالهـــا باهلـــدى فاهتـــدت بـــه

   
ــد     ــق حمم ــى رفي ــن أمس ــاز م ــد ف    فق

    
ــا    ــوق رحله ــة ف ــن ناق ــت م ــا محل   فم

   
  أبــــر وأوىف ذمــــة مــــن حممــــد

   
أرى الشاة قد أطاعتك، أترى فهمت ما كنت : الشاة إىل حيث صواحبها، فاقتربت منه، وقلت تعاد

  تقرؤه عليها؟
  .قولنا أن حتيط بهإن هللا يف خلقه من األسرار ما ال تطيق ع.. وما مينعها أن تفهم : قال
  فما حتفظ منها؟.. لقد كنت تقرأ من ألفية العراقي يف السرية : قلت

  .. مجيعا ـ حبمد اهللا ـ أحفظها : ابتسم، وقال
  أحتفظ ألف بيت كاملة؟: صحت متعجبا
  .. يسر علينا حبمد اهللا من شربة ماء أإا .. وما ألف بيت : ابتسم، وقال

.. ن الذي تراه أمامك حيفظ عشرات اآلالف من أبيات الشعر والنظم إ: قال ذلك، مث نظر إيل، وقال
  وأذكر أن أمي كانت تسكتين يف صباي بألفية ابن مالك؟

  أأمك حتفظها؟: قلت
 أمل حتفظ لنا األلفية النحو الذي نطق به رسول اهللا ..  ؟وما هلا ال حتفظها.. وكيف ال حتفظها؟ : قال

  ؟
  .. بلى : قلت
  .اجلميع حيفظها هنافلذلك ترى : قال
  أراكم انشغلتم بعلوم اآلالت عن علوم املقاصد؟: قلت
  وما علوم املقاصد؟: قال
أليس األجدر بكم بذل اجلهد يف حفظه بدل حفظ األشعار اليت ال .. حفظ القرآن الكرمي مثال : قلت

  . تصلح إال لألمسار
  .. حنن ال نتحدث عن حفظ القرآن : قال
  اهللا للذكر، فكيف عسر عليكم؟لقد يسره .. مل؟ : قلت
ما ترى موقف .. أرأيت لو أن من أهل بلدك من راح يعدد يف حمفوظاته سورة الفاحتة، ويفخر ا : قال
  الناس منه؟
  .سيضحكون من بالهته: قلت
  .لو راح أحدنا يذكر حفظه للقرآن ألضحك الناس عليه.. فهكذا األمر عندنا : قال
  الكرمي إىل هذه الدرجة؟ أبلغ م احتقار القرآن: قلت
هم يعتقدون أن حفظه فريضة ال نافلة، وال حيق ألحد .. هذا من تعظيم القرآن ال من احتقاره .. ال : قال
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  .أن يزهو بأدائه الفريضة
  ما سر هذه الذاكرة العجيبة اليت أوتيتموها من دون الناس؟: قلت
 علىنتأدب   جلسنا بني أيدي ورثة رسول اهللا مث.. حنن حبمد اهللا أخلصنا هللا، وسلمنا أمورنا له : قال

فرزقنا اهللا من الفتوح على أيديهم ما مل نكن حنلم   أيديهم، وننهل من علومهم، وكأنا بني يدي رسول اهللا 
  .به

  . فأنا ال مهة يل يف حيايت إال البحث عن ورثة رسول اهللا .. فدلين عليهم : قلت
  هم كثريون، فأيهم تطلب؟: قال
  .ولعل ورثتها هم محلة مشعله.. لقد ذكر يل معلم اهلداية فما لعل هذه احلاضرة هي بلده  :قلت
إن كان قد ذكر لك الفم الذي طهر لسانه مباء احلقائق، وزين مبواثيق الرقائق، وعتق من سجون : قال

فهذه البالد ..  العالئق، فصار بني الناس كالبدر املتأللئ، تنشق له حجب الظلمات، وتندك له صروح الطغاة
  . هي بالده، وهذه األرض هي أرضه، وهذه احلاضرة هي حاضرته

  فهل التقيت مبعلم اهلداية؟.. إنك حتفظ ما قاله حرفا حرفا .. لقد ذكر يل هذا .. بلى : قلت
  .دعك من الفضول، فما وصل لألصول من تعلق بالفضول: قال
  النبوية؟فأين أجد حامل هذا املشعل من مشاعل اهلداية : قلت
وستجد كل واحد منهم فمه هو .. وزر أي حمضرة من حماضرها .. اذهب إىل مركز هذه املدينة : قال

  . ووظيفته هي تلك الوظيفة.. ذلك الفم 
***  

لقد أزاح ذلك الراعي ما تراكم على نفسي .. سرت إىل حيث أرشدين الراعي، وأنا ممتلئ عجبا وإعجابا 
ال تزال .. بل اآلبار اليت تركها ..  لين أشعر بأن البئر اليت تركها رسول اهللا بل جع.. من اهلموم واألحزان 

  .ممتلئة باملياه العذبة اليت ميكن أن تسقي كل من يفد إليها لريتوي من ينابيعها
أما .. ولكين سأكتفي برجلني من الورثة .. ال ميكنين أن أحدثك عن كل من القيته من األساتذة والطلبة 

  .فعرفت من صحبيت له قيمة األدب وارتباط العلم باألدب واألخالق والروحانيةأحدمها، 
  .وأما الثاين، فعرفت من صحبيت له أنواع املعارف وقيمتها وعالقتها باهلدي النبوي

  



 ٢١٧

  ـ اآلداب ١
هلدي وكان رجال ممتلئا باحلكمة واألدب وااللتزام التام با..  ١حممد األمنيأما أول الرجلني، فقد كان امسه 

  .. النبوي 
فقد دخلت أول حمضرة من حماضر العلم ) .. شنقيط(لقد كان أول رجل القيته عندما دخلت حاضرة 

ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ ﴿ :وقد كتب على باا قوله تعاىل .. فيها 
وا عكُونسردت متا كُنبِمو ابتونَ الْكلِّمعت متا كُنبِم نيانِيبوا ركُون نلَكو اللَّه وند ني ماداً لآل ) (ونَب
  )٧٩:عمران

سلمت عليه، وقد أصابين من هيبته .. يف مدخلها التقيته، وقد كان عليه سيما املتومسني، ونور ورثة النبيني 
  .االقتراب منه أو احلديث معه مع ما كان يظهر عليه من التواضع والبساطة ما منعىن من

ومبارك لك خترجك من مدرسة احلوار الغزالية، .. وأمام أهلك  ،مرحبا بك يف بلدك: لكنه دعاين، وقال
  .فقل من يتخرج من تلك املدرسة هذه األيام

  .أنا مل أر أحدا ألخربه..  ؟كيف عرفت ذلك: قلت
  نبهك الراعي إىل أن ال تسأل مثل هذه األسئلة؟أمل ي: قال
  .الشك أنك صاحيب الرابع الذي أرشدين إليه معلم اهلداية.. وأعتذر إليك .. أجل : قلت
ولذلك ترى .. فكل من تراه يف هذه املدينة ورثة من ورثة اهلدي النبوي يف التعليم .. أنا أحدهم : قال

  .بركاته علينا معشر الشناقطة
  .. فإين اآلن يف متاهة .. منكم أبدأ مبن : قلت
  .ويب يبدأ كل طلبة العلم يف هذه احلاضرة من حواضر اإلسالم.. يب تبدأ : قال
  مل؟: قلت
وال ميكن للطالب الذي مل يكتس ذه احللة أن يقبله أي .. أنا الذي أكسو الطلبة حلة أهل العلم : قال

  .معلم يف هذه املدينة
أم تراها ..  وهل تشبه حلة األزهر، أم تشبه حلة القرويني؟.. ة، أم قميص؟ أعمامة هي تلك احلل: قلت

  ؟٢تشبه تلك احللة اليت أهداها الصاحلي حملمد الوارث
                                                

عامل وحمقق ، وهو )م١٩٧٣ - ١٩٠٧هـ، ١٣٩٣ - ١٣٢٥( حممد األمني الشنقيطينشري به إىل العالمة اجلليل ) ١(
احلج،  فحفظ القرآن ودرس الفقه املالكي، مث رحل إىل ،، طلب العلم يف سن مبكرة)موريتانيا اآلن(ولد يف بالد شنقيط ، ومفسر

درس على شيوخها وتتلمذ على كثري من علمائها، توىل التدريس يف املعاهد البقاع املقدسة وما حييط ا، حيث وآثر البقاء يف 
ترك عدة كتب  ،العلمية والكليات الشرعية يف الرياض واملدينة، وكان ضمن هيئة كبار العلماء وعضوا يف رابطة العامل اإلسالمي

الذي وصل فيه إىل سورة اادلة، وأمته فيما بعد تلميذه الشيخ  )أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن(شهور أبرزها تفسريه امل
، )آداب البحث واملناظرة(و، )مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر(و، )نثر الورود على مراقي السعود(، ومنها عطية سامل

 .٤٥/  ٦األعالم : انظر
 .لة السابقةذكرناها يف الرسا) ٢(
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فال ميكننا أن نلقن طالبا أي علم من العلوم ما مل يتحل بتلك .. هذه احللة هي حلة سيد املرسلني : قال
  .احللة املباركة
  فأين وجدمتوها؟: قلت
  .فنحن ننهل منهما، ونريب عليهما، ونبدأ ما..  من بعده ويف هدي ورثته..  يف هديه  :قال
  فما أثواب هذه احللة؟: قلت
  .وال تكتمل احللة إال ا.. أربع : قال
  فما هي؟: قلت
  .١واإلفادة.. والسمت .. وااهدة .. العبودية : قال
  اإلسالم، أم هي هدي تلقاه سلفكم عن خلفكم؟ أهذه سنة سننتموها يف هذه احلاضرة من حواضر: قلت
لقد كانت األمة مجيعا، وإىل فترة قريبة ال تعرف يف العلم إال .. بل هي هدي تلقاه سلفنا عن خلفنا : قال
  .إىل أن غزا شلة املراهقني، فحولت مدارسها إىل مدارس املشاغبني ٢هذا اهلدي
  را من هذه احملاضر اليت أراها يف هذه املدينة؟ولكين أرى أن مدراس املشاغبني أكثر تطو: قلت
  .ولكنها أعظم احندارا يف اإلنسان.. نعم هي أكثر منها تطورا يف العمران : قال
  يف العمران؟جتعلوها متفوقة فلم مل : قلت
مث إنا رأينا أن أكثر ما يف ذلك العمران ترف، وال ميكن للطالب .. لقد قعدت بنا الفاقة دون ذلك : قال

  .جيمع بني احلقائق والترف أن
  فهل تسمح يل أن أستفيد منك ما ذكرته من حلة طالب العلم النبوية؟: قلت
لتنهل من آداا ما يؤهلك لسائر .. على أن تلتحق بطلبة هذه احملضرة .. ذلك واجب علي وعليك : قال
  .احملاضر

                                                
، وغريها من ، احلسني ابن املنصور اليمين)آداب العلماء واملتعلمني(كتاب استفدنا الكثري من اآلداب اليت نذكرها من ) ١(

 .املراجع الكثرية يف هذا الباب
المها ك) الفقيه واملتفقه(و) اجلامع(ويدل هلذا كثرة ما ألف يف هذا الباب من متون وشروح ومؤلفات، ومن بينها ) ٢(

آداب (لآلجري، و )أخالق العلماء(وللشوكاىي،  )آداب الطلب(للزرنوجي، و) املتعلم طريق التعليم تعليم (للخطيب البغدادي،  و
احلث على طلب (البن مجاعة، و  )تذكرة السامع واملتكلم(للقابسي، و )الرسالة املفصلة ألحكام املتعلمني(لسحنون، و) املتعلمني 

لألمني  )العلم فضله وطلبه(البن عبد الرب، و )جامع بيان العلم(و البن رجب،  )فضل علم السلف على اخللف(للعسكري، و )العلم
قانون (للحسني بن منصور و )آداب العلماء واملتعلمني(البن القيم، و )مفتاح دار السعادة(أرسالن، و حملمد  )فضل العلم(احلاج، و

  .وغريها كثري..  لفاروق السامرائي  )مناهج العلماء(البن العريب، و )التأويل 
 .باإلضافة إىل الكتب الكثرية املعاصرة يف هذا اجلانب
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  العبودية
وقد سألت ، )العبودية(اآلداب هو فرع كان أول فرع من فروع اآلداب بدأنا به دراستنا يف حمضرة 

فال ميكن ..  )١:العلق(﴾  اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق﴿ :لقوله تعاىل : الشنقيطي عن سر البدء بالعبودية، فقال
بعلمه وال حيق ملن تعلم بتعليم اهللا أن يغفل عن اهللا، أوحياد اهللا، أو ينشغل .. أن يتعلم من يتعلم إال بتعليم اهللا 

  .عن اهللا
  فما أركان العبودية اليت سنتعلم آدباها يف هذا القسم؟: قلت
فال تتحقق العبودية إال ملن جترد بعلمه هللا، مث عمل مبا يقتضيه علمه لوجه .. التجرد، والعمل : اثنان: قال

  .اهللا
  فهل ستعلمين علوم ذلك؟: قلت
  .رار هذين الركننياجلس مع زمالئك من طلبة العلم، وستتعلم معهم أس: قال

  :التجرد
.. جلست مع زمالئي يف حلقة العلم، وقد بدا يل أم كلهم طلبة جدد، فلم يكن أحد منهم يعرف اآلخر 

إمنا األعمال :(  قوله ، وسلم علينا بأدب وتواضع، مث راح يردد الشنقيطيمل نلبث إال قليال، حىت جاء 
هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت بالنيات، وإمنا لكل امريٍء ما نوى فمن كانت 

  ١)هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه
هو األساس الذي  ٢إن هذا احلديث الذي دأب أهل العلم على استفتاح جمالسهم ومصنفام به: مث قال

ب العلم أن يتحقق بعبودية العلماء حىت يعيشه ويتذوقه وتسري فال ميكن للعامل ولطال.. ينبغي أن تبدأ حياتكم به 
  .عليه حياته مجيعا

األحاديث الكثرية املنبئة عن خطر قصد غري اهللا بطلب العلم، ففي احلديث الصحيح  لقد ورد عن نبينا 
استشهد  إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل:( مشهدا من مشاهد اآلخرة، فيقول  يصور رسول اهللا 

لكنك و كذبك: قال . قاتلت فيك حىت استشهدت : فما عملت فيها ؟ قال : قال  ،فأتى به فعرفه نعمه فعرفها
 رجل تعلم العلمو قاتلت ليقال فالن جريء ، فقد قيل مث أمر مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ،

من و علمتهو تعلمت العلم: فما عملت فيها ؟ قال :  قال: قرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فرفعها قال و علمهو
قرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل مث أمر و لكنك تعلمت ليقال عامل ،و كذبت: قال . قرآت فيك القرآن 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
هذا حديث صحيح متفق على صحته ، جممع على عظم موقعه ) :( األذكار(قال النووي بعد روايته هلذا احلديث يف كتابه ) ٢(

يستحبون استفتاح ـ رمحهم اهللا ـ مدار اإلسالم، وكان السلف وتابعوهم من اخللف وجاللته، وهو أحد األحاديث اليت عليها 
  )املصنفات ذا احلديث ، تنبيها للمطالع على حسن النية ، واهتمامه بذلك واالعتناء به

، )احلديثفليبدأ ذا  ،من أراد أن يصنف كتابا:( ـ رمحه اهللا ـ عبد الرمحن بن مهدي مث ذكر من أقواهلم يف ذلك قول 
أمام كل ) األعمال بالنية(كان املتقدمون من شيوخنا يستحبون تقدمي حديث :( ـرمحه اهللا ـ قال اإلمام أبو سليمان اخلطايب و

 )٦: األذكار: انظر) (إليه يف مجيع أنواعها شئ ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم احلاجة
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أعطاه من أصناف املال كله فأتى به فعرفه و رجل وسع اهللا عليهو بن فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ،
: ما تركت سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك قال : فما عملت فيها ؟ قال : ل قا. نعمه فعرفها 

  ١)لكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ، مث أمر فسحب على وجهه حىت ألقي يف النارو كذبت
  ٢)جواد وشجاع وعامل: مهلكون عند احلساب  ثالثة:(  ويف حديث آخر قال 

ني واآلخرين ليوم ال ريب فيه نادى مناد من كان أشرك يف عمل عمله هللا إذا مجع اهللا األول:(  وقال 
  ٣)أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن اهللا أغىن الشركاء عن الشرك

أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه  :قال اهللا تعاىل (: ويف احلديث القدسي يقول 
مة أيت بصحف خمتمة فتنصب بني يدي اهللا تعاىل ، فيقول اهللا معي غريي تركته وشركه ، إذا كان يوم القيا

نعم لكن كان لغريي وال : وعزتك ما رأينا إال خريا ، فيقول : اقبلوا هذا وألقوا هذا ، فتقول املالئكة: ملالئكته 
  ٤)أقبل اليوم إال ما ابتغي به وجهي

اقبلوا  :ـعز وجل  ـتمة، فيقول اهللا إذا كان يوم القيامة جياء باألعمال يف صحف خم (:أخرىويف رواية 
إن عمله كان لغري وجهي ، وإين ال : هذا وردوا هذا ، فتقول املالئكة وعزتك ما كتبنا إال ما عمل ، فيقول 

  )أقبل اليوم إال ما كان لوجهي
 حيث يستكثرونه حىت يبلغوا به إىل إن املالئكة يرفعون عمل العبد من عباد اهللا (:أخرى مرسلة رواية يف و

إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما يف نفسه ، إن عبدي : شاء اهللا من سلطانه فيوحي اهللا إليهم 
هذا مل خيلص يل يف عمله فاجعلوه يف سجني ، ويصعدون بعمل العبد يستقلونه وحيقرونه حىت يبلغوا به إىل 

وأنا رقيب على نفسه ، إن عبدي هذا حيث شاء اهللا من سلطانه فيوحي إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي 
  ٥)أخلص يل عمله فاجعلوه يف عليني

إن اهللا حيب األبرار األتقياء األخفياء الذين إذا غابوا مل يفتقدوا وإذا حضروا :(  ويف حديث آخر قال 
  ٦)مل يدعوا ومل يعرفوا مصابيح اهلدى خيرجون من كل غرباء مظلمة

 من جب احلزن واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة تعوذوا باهللا:(  ويف حديث آخر قال 
  ٧)مرة يدخله القراء املراءون بأعماهلم ، وإن أبغض القراء إىل اهللا تعاىل الذين يزورون األمراء

  فكيف نتقي هذا اخلطر العظيم الذي يهدد أهل العلم؟: قال بعض الطلبة
حتصيل مال أو جاه من غرض دنيوي، قصدوا بعلمكم أي ال يتحقق ذلك إال بأن تتجردوا هللا، فال ت: قال

                                                
يا أبا : على ركبيت ، فقال  مث ضرب رسول اهللا :( و قال يف آخره  الترمذي مبعناه، ورواه  مسلم عن أيب هريرةرواه ) ١(

 ) أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر م النار يوم القيامة: هريرة 
 .احلاكمرواه ) ٢(
 .وأمحد والترمذي وابن ماجهرواه ) ٣(
 .مسلم وابن ماجهرواه ) ٤(
 .ابن املباركرواها ) ٥(
 .ابن ماجهرواه ) ٦(
 .لبخاري يف التاريخ ، والترمذي وابن ماجهارواه ) ٧(
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  .. وغري ذلك مما تشتهيه النفوس .. متيز عن األقران  أو شهرة أو مسعة أو 
  أال ترى ـ يا شيخنا اجلليل ـ أن ذلك قد يقف بعجلة العلم؟: قلت
  ومل؟: قال
العالية، واملناصب الرفيعة،  حنن نرى يف واقعنا أن طللبة العلم ال يستحثهم إال اجلاه، والشهادات: قلت

وفوق ذلك كله نيلهم اجلوائز العاملية الكربى اليت يسيل هلا لعاب .. واألموال اليت تدر عليهم من كل حمل 
  .احلريصني
ولكن اخلطر الكبري يف أن .. ال حرج أن يسلم الطالب اد، والعامل الفحل كل تلك اجلوائز : قال
  .يقصدها

  ما الفرق بينهما؟: قلت
أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري، وحيمده الناس : هقيل لبينهما عندما  لقد فرق رسول اهللا : قال

   ١)تلك عاجل بشرى املؤمن(: قالفعليه؟ 
  فما سر هذا التفريق؟: قلت
عندما تقصد شيئا، وجتعله هدفا بني عينيك، فإنك لن تتحرك إال من خالله، وذاك حيجزك عن خري : قال

  .قد يضعك بني يدي شر كثريو.. كثري  
  .فاضرب يل مثاال على ذلك: قلت
كم من بلدة ليس فيها طبيب :( ولعلك مسعت الغزايل، وهو يقول .. لقد كنت يف املدرسة الغزالية : قال

وال جيوز قبول شهادم فيما يتعلق باألطباء من أحكام الفقه، مث ال نرى أحداً يشتغل به،  ،إال من أهل الذمة
ون على علم الفقه السيما اخلالفيات واجلدليات والبلد مشحون من الفقهاء مبن يشتغل بالفتوى ويتهاتر

واجلواب عن الوقائع؛ فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين يف االشتغال بفرض كفاية قد قام به مجاعة 
اف والوصايا وحيازة وإمهال ما ال قائم به؟ هل هلذا سبب إال أن الطب ليس يتيسر الوصول به إىل تويل األوق
  ٢)مال األيتام وتقلد القضاء واحلكومة والتقدم به على األقران والتسلط به على األعداء؟

  .مسعت هذا.. بلى : قلت
وضعوا بني أعينهم طاعة اهللا، فراحوا يبحثون .. أرأيت لو أن هؤالء الطلبة الذين انشغلوا مبا كفوا : قال

  هل ترى مثل هؤالء يتركون ألهل الذمة االنشغال ذه العلوم دوم؟..  يف فروض األعيان والكفاية ما حيققها
  .. ال أحسبهم يفعلون ذلك .. ال : قلت
وال يتحقق ذلك إال بربكة وحينذاك ستكفى األمة هذه الناحية كما تكفى غريها من النواحي، : قال

  .اإلخالص والتجرد
  .ولكن الوضع اآلن خمتلف.. ن أحسن حاال ولو أم فعلوا ذلك لكنا اآل.. صحيح ما ذكرت : قلت

                                                
 .مسلمرواه ) ١(
 . ١/٢١:إحياء علوم الدين) ٢(



 ٢٢٢

  .اإلنسان واحد يف مجيع األزمان.. الوضع واحد .. ال : قال
وحنن نرى أن أكثر ما وصلنا إليه من تطور مل نصل إليه إال بربكات حب اجلاه .. كيف ذلك : قلت

  واملال والشهرة؟
خر به البشرية تطورا ممحوق الربكة ولكن شؤم حب املال واجلاه والشهرة جعل هذا التطور الذي تف: قال

  .ولو أا رعته باإلخالص والتجرد لكان شأا اآلن خمتلفا متاما.. 
  كيف ذلك؟: قلت
ولو .. فانشغلنا مبا أوتينا، وتصورنا أنه النهاية .. حنن ننظر إىل ما أوتينا، ومل ننظر إىل ما مل نؤت : قال

ا العتربنا أنفسنا متخلفني ال متقدمني، وفقراء ال أغنياء، وجهلة فكرنا فيما مل نؤت مع قدرتنا على أن يكون لن
  .ال متعلمني
  كيف ذلك؟: قلت
وكل مراكز البحث حتتكر .. أال ترى أن الشركات واألفراد .. سأضرب لك مثاال على ذلك : قال

واالختراع إليها وحىت تنسب براءات االكتشاف .. بل تشح به حىت يبقى غريها تابعا هلا .. الكثري من حبوثها 
  .ال إىل غريها
  .أرى ذلك.. أجل : قلت
  أال ترى أن ذلك يقف يف وجه البحث العلمي؟: قال
  .. بلى : قلت
وكيف يكون احلال لو أن هذه اجلهات حتلت باإلخالص، فراحت تنشر بصدق كل ما توصلت إليه : قال

  من علم، ال يهمها هل نسب إليها أم مل ينسب؟
وحينها .. حينها ستتحول األرض مجيعا إىل مركز أحباث موحد .. وضع متاما حينها خيتلف ال: قلت

  .سيكون اإلنتاج العلمي مضاعفا
  .. ذلك بعض بركات اإلخالص : قال
  وما مجيع بركاته؟: قلت
فلذلك سيخدم العلم احلاجات اليت تتطلبها .. اإلخالص حيول بني العلماء وطلبه العلم وبني األهواء : قال

  .  احلاجات اليت يتطلبها اهلوىاحلكمة، ال
  وحينها ماذا سيحصل؟: قلت
حينها لن تكون هناك قنابل نووية، وال تلوت بيئة، وال احنراف إنترنت، وال قنوات ماجنة، وال : قال

  .. صحف فضائح 
  .تقصد أن ميتلئ العامل بالسالم: قلت
لن تشعر البشرية بلذة السالم إال يف ف.. حينها يعم السالم الذي جاء به اإلسالم العامل .. أجل : قال

  .رحاب اإلسالم



 ٢٢٣

  أمل تقرأ ما ذكر الغزايل من أن اجلاه حمبوب بالطبع؟.. ولكن .. كل ما ذكرته مجيل : قلت
  .قرأت ذلك.. بلى : قال
  .أتريد منا أن نقهر طبعنا، أم تريد من البشرية أن تتمرد على الفطرة اليت فطرت عليها: قلت
  .ومبا هو أكمل وأعظم من كل جاه ومنصب.. ما منأل به هذه الفطرة  نبينا  لقد ذكر لنا: قال
  .فحدثين حديث ذلك: قلت
من سلك طريقا يلتمس فيه علما :( ، فقالوهو يعدد فضل طالب العلم عنه أخرب من ذلك ما : قال

ع، وإن العامل ليستغفر له من سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصن
وات ومن يف األرض حىت احليتان يف املاء، وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر ؟يف السم

الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء، إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ 
  ١)وافر

م كلمة، أو كلمتني، أو ثالثا، أو أربعا، أو مخسا مما فرض اهللا عز وجل ما من رجل تعل:( وقال 
  ٢)فيتعلمهن ويعلمهن إال دخل اجلنة

ـ عن بعض صور التكرمي اليت يقابل ا املأل األعلى أهل العلم، فعن صفوان بن عسال املرادي  وخيرب 
يا رسول اهللا إين جئت : أمحر، فقلت لهأتيت النيب وهو يف املسجد متكىء على برد له : قالرضي اهللا عنه ـ 
مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم حتفه املالئكة بأجنحتها مث يركب بعضهم بعضا حىت (: أطلب العلم، فقال

  ٣)يبلغوا السماء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب
لم لقي اهللا ومل من جاءه أجله وهو يطلب الع:( إىل درجة األنبياء، فيقولالعلم يرفع درجة أهل  بل إنه 

  ٤)يكن بينه وبني النبيني إال درجة النبوة
من طلب علما فأدركه كتب اهللا له :(   أما األجور املعدة ألهل العلم، فإا أضعاف مضاعفة، قال

  ٥)كفلني من األجر، ومن طلب علما فلم يدركه كتب اهللا له كفال من األجر
لباب يتعلمه الرجل أحب إين من ألف :( أما قاال ـ  رضي اهللا عنهماـ أيب هريرة و وروي عن أيب ذر،

  ٦)إذا جاء املوت لطالب العلم وهو على هذه احلالة مات وهو شهيد(: قال رسول اهللا : ، وقاال)ركعة تطوعا 
جلسا فإنكما ا(: ، وهو يذكر فقال  ومن أجور العلم أنه يكفر الذنوب، مر رجالن على رسول اهللا

                                                
ال يعرف إال من حديث عاصـم  : أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي، وقال الترمذي رواه)   ١(

ء بن حيوة عن داود بن مجيل عن كثري بن قـيس  بن رجاء بن حيوة، وليس إسناده عندي مبتصل، وإمنا يروى عن عاصم بن رجا
  .١/٥٩: الترغيب والترهيب .عن أيب الدرداء عن النيب وهذا أصح

  .أبو نعيم، وإسناده حسن لو صح مساع احلسن من أيب هريرة رواه)   ٢(
اد، وروى ابن ماجه صحيح اإلسن: أمحد والطرباين بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم وقال رواه)   ٣(

  .حنوه باختصار
  .الطرباين يف األوسط رواه)   ٤(
  .الطرباين يف الكبري، ورواته ثقات وفيهم كالم رواه)   ٥(
  .الطرباين يف الكبري، ورواته ثقات وفيهم كالم رواه)   ٦(



 ٢٢٤

جلسا فإنكما على ا :يا رسول اهللا إنك قلت لنا: سول اهللا، وتفرق عنه أصحابه قاما فقاال، فلما قام ر)على خري
  ١)ما من عبد يطلب العلم إال كان كفارة ما تقدم(: خري، ألنا خاصة أم للناس عامة، قال

: نقطع عمله إال من ثالثاإذا مات ابن آدم :(  ومن أكرب ميزات أجر العلم أن أجره غري منقطع، قال 
  ٢)صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه :( ويف حديث آخر مفصل، قال رسول اهللا 
ونشره وولدا صاحلا تركه أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه، أو را أجراه، أو صدقة 

  ٣)ه يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته أخرجها من مال
رى أن كال قد كان شيخنا الوارث يو ـ يف رفعه ووقفهالعلماء اختلف فقد ورد يف حديث .. فوق هذا و

 األمرين متقاربني، فكل ما ورد فيه مما ورد التنصيص عليه، وقول الصحابة أثر من آثار النبوة وهدي من هديها
تعلموا العلم، فإن تعلمه هللا خشية :( قال ـ رضي اهللا عنه ـ معاذ بن جبل ـ وهذا احلديث هو ما حدث به 

وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة، وبذله ألهله قربة النه معامل 
 اخللوة، احلالل واحلرام ومنار سبل أهل اجلنة، وهو األنيس يف الوحشة، والصاحب يف الغربة، واحملدث يف

والدليل على السراء والضراء، والسالح على األعداء والزين عند األخالء، يرفع اهللا به أقواما فيجعلهم يف اخلري 
قادة قائمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعاهلم، وينتهى إىل رأيهم، ترغب املالئكة يف خلتهم، وبأجنحتها متسحهم، 

امه، وسباع الرب وأنعامه ألن العلم حياة القلوب من اجلهل، ويستغفر هلم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهو
لعلم منازل األخيار والدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة، التفكر فيه اومصابيح األبصار من الظلم، يبلغ العبد ب

عمل يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل األرحام وبه يعرف احلالل من احلرام، وهو إمام العمل، وال
  ٤)تابعه، يلهمه السعداء، وحيرمه األشقياء

  :العمل
بقينا فترة مع الشنقيطي نتعلم أسرار التجرد لطلب العلم حىت شعرنا بأنفسنا ترق، وبعقولنا تتقدس، 

  .. وبأرواحنا تطمح إىل ما طمحت إليه أرواح اهلمم العالية 
مبارك : أن أجرى لنا بعض االختباراتبعد أن رأى الشنقيطي منا ذلك، قال يف حلقة من احللقات، بعد 

  .فال ينفع اإلخالص من دون عمل.. فهلموا إىل العمل .. لكم فهمكم لسر اإلخالص والتجر 
فال يكمل .. اعتبار العمل ركنا من أركان العلم النافع  لقد ورد يف النصوص الكثرية عن رسول اهللا 

                                                
  .»ةخير لَه من أَلْف ركْع«: البزار والطرباين يف األوسط، إال أنه قال رواه)   ١(
  .مسلم وغريه رواه)   ٢(
يعين حفـره  : أَو نهراً كَراه، وقال: ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي، ورواه ابن خزمية يف صحيحه مثله إال أنه قال رواه)  ٣(

  .ومل يذكر املصحف
م بن زيد العمي عن أبيه رواه ابن عبد الرب يف كتاب العلم من رواية موسى بن حممد بن عطاء القرشي، حدثنا عبد الرحي)  ٤(

ورفعـه  : قال املنـذري  هو حديث حسن ولكن ليس له إسناد قوي، وقد رويناه من طرق شىت موقوفاً، : عن احلسن عنه وقال
  .غريب جدا، واهللا أعلم



 ٢٢٥

  .العلم إال بالعمل، كما ال يصلح العمل إال بالعلم
يستعيذ من العلم الذي ال ينفع، وهو العلم الذي ال يستفيد منه صاحبه عمال صاحلا يقربه  وهلذا كان 

اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ، ومن قلب ال خيشع ، ومن نفس ال تشبع ، ومن دعوة :(  إىل ربه، قال 
  ١)ال يستجاب هلا

فيلقى  ،جياء بالرجل يوم القيامة:( عمل بعلمه، فقال عن بعض مشاهد املعاناة اليت جيدها من مل ي وأخرب 
يا فالن ما شأنك؟ : فتندلق أقتابه فيدور ا كما يدور احلمار برحاه ، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون ،يف النار

وأاكم عن الشر  ،كنت آمركم باملعروف وال آتيه :أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ فيقول
  ٢)هوآتي

يبدأ بنا قبل عبدة األوثان؟  :فيقولون ،الزبانية أسرع إىل فسقة القراء منهم إىل عبدة األوثان:(  وقال 
   ٣)هلم ليس من يعلم كمن ال يعلم :فيقال

فواهللا ما  ،مب دخلتم النار :إن أناسا من أهل اجلنة ينطلقون إىل أناس من أهل النار فيقولون:(  وقال 
  ٤)إنا كنا نقول وال نفعل :ا تعلمنا منكم ؟ فيقولوندخلنا اجلنة إال مب

  ٥)كل علم وبال على صاحبه إال من عمل به:(  وقال 
  ٦)أشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه علمه:(  وقال 

أن من األسئلة اخلطرية اليت يسأل عنها العبد يوم القيامة، وعلى أساسها يقرر مصريه، سؤاله عن  وأخرب 
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه فيم :(  ه فيما عمل فيه، قال علم

  ٧)فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن جسمه فيم أباله
عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم : ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حىت يسأل عن مخس :(  وقال 

  ٨)أنفقه ، وماذا عمل فيما علم ه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيمأبال
كان مالك : قال جعفر، ٩)ما من عبد خيطب خطبة إال اهللا عز وجل سائله عنها ما أراد ا:(  وقال 

وأنا أعلم  ،حتسبون أن عيين تقر بكالمي عليكم: مث يقول  ،بن دينار إذا حدث ذا احلديث بكى حىت ينقطع

                                                
 .مسلم وغريهرواه ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
وهو ما يف احلديث  ،وهلذا احلديث مع غرابته شاهد صحيح:  قال احلافظ املنذري، غريب :الطرباين وأبو نعيم وقالرواه ) ٣(

أولئك الثالثة نفر أول خلق :( ويف آخره )أول من يدعى يوم القيامة رجل مجع القرآن ليقال له قارئ:( السابق يف مبحث الرياء 
 )اهللا تسعر م النار يوم القيامة

 .الطرباين يف الكبريرواه ) ٤(
 .ده من تكلم فيهسنويف ابن حبان رواه ) ٥(
 .الطرباين والبيهقيرواه ) ٦(
 .حسن صحيح :الترمذي وقالرواه ) ٧(
 .الترمذي بسند حسن يف املتابعاترواه ) ٨(
 .ابن أيب الدنيا والبيهقي مرسال بإسناد جيد عن احلسنرواه ) ٩(



 ٢٢٦

  .سائلي عنه يوم القيامة ما أردت بهـ عز وجل ـ  أن اهللا
:(  يا رسول اهللا أي الناس شر؟ فقال :  من مل يعمل بعلمه شر الناس، فقد سئل  وهلذا اعترب 

  ١)اللهم اغفر ، سل عن اخلري وال تسل عن الشر ، شرار الناس شرار العلماء
إىل حي من قيس أعلمهم  ثين رسول اهللا بع: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عمار بن ياسر ويف احلديث 
فإذا هم قوم كأم اإلبل الوحشية طاحمة أبصارهم ليس هلم هم إال شاة أو بعري، فانصرفت : شرائع اإلسالم، قال

يا (: فقال  ،مبا فيهم من السهوة يا عمار ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم وأخربته: فقال إىل رسول اهللا 
  ٢)مث سهوا كسهوهم ،جب منهم؟ قوم علموا مبا جهل أولئكعمار أال أخربك بأع

من يعلم الناس اخلري، وينسى نفسه بالسراج الذي يضيء لغريه، وهو حيرق نفسه،  وشبه رسول اهللا 
  ٣.. )وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس وحيرق نفسه  ،مثل الذي يعلم الناس اخلري:(  قال 

إين ال أختوف على أميت مؤمنا وال مشركا، فأما :( منافقا، فقال ـ وفق ذلك كله ـ مساه بل إنه 
وأما املشرك فيقمعه كفره، ولكن أختوف عليكم منافقا عليم اللسان، يقول ما تعرفون،  ،املؤمن فيحجزه إميانه
  ٤)ويعمل ما تنكرون

قرآن من استحل ما آمن بال:( اإلميان على من مل جيمع بني العلم والعمل، فقال  ويف حديث آخر نفى 
  ٥)حمارمه

  ما سر هذا  التشدد الذي ورد يف النصوص املقدسة على املزج بني العلم والعمل؟: قلت
لقد كنت يف املدرسة الغزالية، ولعلك مسعت الغزايل، وهو يقول عند ذكره ألصناف الغرور : قال
تقرب العلماء السوء  باملال احلرام ويقرب من تقرب السالطني ببناء املساجد واملدارس:( لقد قال .. واملغترين 

بتعليم العلم للسفهاء واألشرار؛ املشغولني بالفسق والفجور القاصرين مهمهم على مماراة العلماء ومباراة السفهاء 
واستمالة وجوه الناس ومجع حطام الدنيا وأخذ أموال السالطني واليتامى واملساكني، فإن هؤالء إذا تعلموا 

ويتبع  ، تعاىل، وانتهض كل واحد منهم يف بلدته نائباً عن الدجال يتكالب على الدنياكانوا قطاع طريق اهللا
ويستجرئ الناس بسبب مشاهدته على معاصي اهللا تعاىل، مث قد ينتشر ذلك العلم إىل مثله  ،اهلوى عن التقوى

عه يرجع إىل املعلم الذي ويتسلسل ذلك، ووبال مجي ،وأمثاله ويتخذونه أيضاً آلة ووسيلة يف الشر وإتباع اهلوى
علمه العلم مع علمه بفساد نيته وقصده، ومشاهدته أنواع املعاصي من أقواله وأفعاله ويف مطعمه وملبسه 
ومسكنه، فيموت هذا العامل وتبقى آثار شره منتشرة يف العامل ألف سنة مثالً وألفي سنة، وطوىب ملن إذا مات 

وقد قصدت بذلك نشر علم  ،٦)إمنا األعمال بالنيات(: يقولماتت معه ذنوبه، مث العجب من جهله حيث 
                                                

 .وهو غريب ،البزاررواه ) ١(
 .البزار والطرباينرواه ) ٢(
 .نالطرباين بسند حسرواه ) ٣(
 .الطرباين بسند فيه األعور ، وثقه ابن حبان وغريهرواه ) ٤(
 .إسناده ليس بالقوي :الترمذي وقالرواه ) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
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وإمنا حب  ،وما قصدت به إال أن يستعني به على اخلري ،فاملعصية منه ال مين ،الدين؛ فإن استعماله هو الفساد
وليت  ،الرياسة واالستتباع والتفاخر بعلو العلم حيسن ذلك يف قلبه، والشيطان بواسطة حب الرياسة يلبس عليه

ري ما جوابه عمن وهب سيفاً من قاطع طريق وأعد له خيالً وأسباباً يستعني ا على مقصوده؛ ويقول إمنا شع
أردت الذل والسخاء والتخلق بأخالق اهللا اجلميلة؛ وقصدت به أن يغزو ذا السيف والفرس يف سبيل اهللا 

  ١)صرفه إىل قطع الطريق فهو العاصي تعاىل، فإن إعداد اخليل والرباط والقوة للغزاة من أفضل القربات، فإن
فقد ذكر .. ومسعته يذكر ـ مع ذلك ـ تشدد الورثة يف هذا الباب .. مسعته يذكر ذلك .. بلى : قلت

إذا رأيتم العامل حمباً للدنيا فاموه على دينكم فإن كل حمب خيوض فيما : ـ رضي اهللا عنه ـ قال عمر أن 
  .أحب

كفى (: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال: رضي اهللا عنه ـ  ـأليب هريرة قال  رجالوذكر أن 
  )بترك العلم إضاعة له

  .ليس العلم بكثرة الرواية إمنا العلم اخلشية: ـ رضي اهللا عنه ـ وقال ابن مسعود 
كون فت ،فال ينتفع بالعلم يومئذ عامله وال متعلمه ،سيأيت على الناس زمان متلح فيه عذوبة القلوب: وقال 

فال يوجد هلا عذوبة، وذلك إذا مالت  ،قلوب علمائهم مثل السباخ من ذوات امللح يرتل عليها قطر السماء
فعند ذلك يسلبها اهللا تعاىل ينابيع احلكمة ويطفىء مصابيح  ،قلوب العلماء إىل حب الدنيا وإيثارها على اآلخرة

بلسانه والفجور ظاهر يف عمله، فما أخصب األلسن  فيخربك عاملهم حني تلقاه أنه خيشى اهللا ،اهلدى من قلوم
فوا اهللا الذي ال إله إال هو ما ذلك إال ألن املعلمني علموا لغري اهللا تعاىل واملتعلمني ! يومئذ وما أجدب القلوب

  . تعلموا لغري اهللا تعاىل
اة ليسوا خبياركم والعامل وسيأيت قوم يثقفونه مثل القن ،أنزل القرآن ليعمل به فاختذمت دراسته عمالً: وقال 

  . الذي ال يعمل كاملريض الذي يصف الدواء وكاجلائع الذي يصف لذائذ األطعمة وال جيدها
  . ويل ملن ال يعلم مرة وويل ملن يعلم وال يعمل سبع مرات: ـ رضي اهللا عنه ـ وقال أبو الدرداء 

يعلم هلك، وسيأيت زمان من عمل  إنكم يف زمان من ترك فيه عشر ما: ـ رضي اهللا عنه ـ وقال حذيفة 
  . فيه بعشر ما يعلم جنا وذلك لكثرة البطالني

تعلموا ما شئتم أن تعلموا فواهللا ال يأجركم اهللا حىت تعملوا فإن السفهاء مهتهم الرواية : وقال احلسن
  .والعلماء مهتهم الرعاية

  .جمرى السفهاء ال تكن ممن جيمع علم العلماء وطرائف احلكماء وجيري يف العمل: وقال
  .عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل اآلخرة: وقال 

فصانع املعروف إىل من ال  ،أما يف عاجل الدنيا:أي الناس أطول ندماً؟ قال: وقيل إلبراهيم بن عيينة
  . وأما عند املوت فعامل مفوط ،يشكره

  . ه وإال ارحتليهتف العلم بالعمل فإن أجاب: وقال سفيان الثوري 
                                                

 .٤/٣٦٩: إحياء علوم الدين) ١(
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  . وعاملاً تلعب به الدنيا ،وغين قوم افتقر ،عزيز قوم ذل: إين ألرحم ثالثة: وقال الفضيل ابن عياض
  . إمنا يذهب اء العلم واحلكمة إذا طلب ما الدنيا: قال حيىي بن معاذو

ظاهرية يا أصحاب العلم قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية واثوابكم : وكان يقول لعلماء الدنيا
وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآمثكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين الشريعة 

  .إذا رأيتم العامل يغشى األمراء فهو لص: احملمدية؟ وقال سعيد بن املسيب 
العامل إذا قرأت يف بعض الكتب السالفة إن اهللا تعاىل يقول إن أهون ما أصنع ب: وقال مالك بن دينار 

  .أحب الدنيا أن أخرج حالوة مناجايت من قلبه
فتبقى يف الظلمة يوم  ،إنك قد أوتيت علماً فال تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب: وكتب رجل إىل أخ له

  .يسعى أهل العلم يف نور عملهم
تكون الدنيا  الشك أن من :أترى أن من تكون املعاصي قرة عينه ال يعرف اهللا؟ قال: وقيل لبعض العارفني

  . عنده آثر من اآلخرة أنه ال يعرف اهللا تعاىل
  . العلم كله دنيا واآلخرة منه العمل به والعمل طله هباء إال اإلخالص: وقال سهل 

الناس كلهم موتى إال العلماء والعلماء سكارى إال العاملني والعاملون كلهم مغرورون إال : وقال
  . ماذا خيتم له به املخلصني واملخلص على وجل حىت يدري

  . أدركت الشيوخ وهم يتعوذون باهللا من الفاجر العامل بالسنة: وقال صاحل بن كيسان البصري
رأيت يف النوم : اعتزل رجل للتعبد كان حريصاً على طلب علم الظاهر فسألته فقال :وقال سرى السقطي

فتركت  ،)حفظ العلم العمل به:( فقال  ،ظهإين ألحف: فقلت ،)إىل كم تضيع العلم ضيعك اهللا:( قائالً يقول يل 
  . الطلب وأقبلت على العمل

ولكن انظر ما يلزمك من حني  ،وإن نشره حلسن إذا صحت فيه النية ،إن طلب العلم حلسن: وقال مالك 
  . تصبح إىل حني متسي فال تؤثرون عليه شيئاً

بطون علماء السوء أننت : اهللا إليهاشكت النواويس ما جتد من ننت جيف الكفار فأوحى : وقال األوزاعي 
  . مما أنتم فيه

  . بلغين أن الفسقة من العلماء يبدأ م يوم القيامة قبل عبدة األوثان: وقال الفضيل بن عياض 
ليس يف القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علماً فعملوا به ومل يعمل هو به ففازوا : وقال حامت األصم

  . بسبب وهلك هو
  . إن العامل إذا مل يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا: لك بن ديناروقال ما

فقلبته فإذا عليه مكتوب أنت مبا  ،)اقلبين تعترب(مررت حبجر مبكة مكتوب عليه : وقال إبراهيم بن أدهم
  تعلم ال تعمل فكيف تطلب علم ما مل تعلم؟ 

وكم من مقرب : وكم من خموف باهللا جريء على اهللا! ناس هللا كم من مذكر باهللا: وقال ابن السماك 
  ! وكم من تال كتاب كتاب اهللا منسلخ عن آيات اهللا! وكم من داع إىل اهللا فار من اهللا! إىل اهللا بعيد من اهللا
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  . لقد أعربنا يف كالمنا فلم نلحن وحلنا يف أعمالنا فلم نعرب: وقال إبراهيم بن أدهم 
يف آخر الزمان علماء يزهدون الناس يف الدنيا وال يزهدون، وخيوفون الناس وال يكون : بعضهموقال 

خيافون، وينهون عن غشيان الوالة ويأتوم، ويؤثرون الدنيا على اآلخرة يأكلون بألسنتهم، يقربون األغنياء 
إذا جالس غريه، دون الفقراء، يتغايرون على العلم كما تتغاير النساء على الرجال؛ يغضب أحدهم على جليسه 

  . أولئك اجلبارون أعداء الرمحن
ومسعته حيدثنا من أحاديث األنبياء ـ عليهم السالم ـ يف هذا مما وردت به : قال طالب كان جيلس جبانيب

مثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر ال هي تشرب املاء (: قال عيسى اآلثار، فذكر أن 
ومثل علماء السوء مثل قناة احلش ظاهرها جص وباطنها ننت، ومثل القبور  ،الزرع وال هي تترك املاء خيلص إىل

  )ظاهرها عامر وباطنها عظام املوتى
 ،وهو مقبل على طريق دنياه ،كيف يكون من أهل العلم من مسريه إىل آخرته:( ذكر لنا عنه قوله و

   )وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكالم ليخرب به ال ليعمل به؟
فافتضحت  ،فظهر محلها مثل الذي يتعلم العلم وال يعمل به كمثل امرأة زنت يف السر فحملت(: وقال

  )وس األشهادؤفكذلك من ال يعمل بعلمه يفضحه اهللا تعاىل يوم القيامة على ر
 إن أدىن ما أصنع بالعامل إذا آثر شهوته على حمبيت أن أحرمه:( حكاية عن اهللا تعاىل  ويف أخبار داود 

أولئك قطاع الطريق على  ،فيصدك عن طريق حمبيت ،ل عين عاملاً قد أسكرته الدنياألذيذ مناجايت، يا داود ال تس
ومن كتبته جهبذاً مل  ،عبادي، يا داود إذا رأيت يل طالباً فكن له خادماً؛ يا داود من رد إيل هارباً كتبته جهبذاً

   )أعذبه أبداً
حدثين موسى جني  ،حدثين موسى صفي اهللا :فجعل يقول،  أن رجالً كان خيدم موسىوذكر لنا 

وال حيس له خرباً  ،فجعل يسأل عنه ففقده موسى  ،حىت أثرى وكثر ماله ،حدثين موسى كليم اهللا ،اهللا
 ،نعم: أتعرف فالناً؟ قال:  فقال له موسى  ،حىت جاءه رجل ذات يوم ويف يده خرتير ويف عنقه حبل أسود

يا رب أسألك أن ترده إىل حاله حىت أسأله مب أصابه هذا؟ فأوحى اهللا عز : ير، فقال موسىهو هذا اخلرت :قال
ولكن أخربك مل صنعت هذا به؟ ألنه كان  ،لو دعوتين بالذي دعاين به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه: وجل إليه

  .يطلب الدنيا بالدين
  أتدرون سر كل هذه التشديدات؟: قال الشنقيطي

  ما سرها؟: قلنا
أما أحدمها، فريتبط بالعامل الذي انشغل بالعلم عن العمل، وأما الثاين، فبالذين يرون العامل، : شيئان: قال

  .ويسمعون منه
  .فحدثنا عن األول: قلنا
خ منها ﴿  واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَ:لقد ضرب اهللا تعاىل لذلك مثلني، فقال يف أوهلما : قال

ضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبثَلِ الْكَلْبِ فَأَتكَم ثَلُهفَم اهوه عبات
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لْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ ﴾ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ ا
، فهو مثال على من تبحر يف علوم كثرية، رمبا نال منها مثرات غريت مسار حياته )١٧٦ـ  ١٧٥:ألعراف(

لهث، انسلخ من إنسانيته ألنه املادية، ولكنه مل يلتفت إىل حقيقته اليت حتولت كلبا إن حتمله يلهث أو تتركه ي
  .انسلخ قبل ذلك من آيات ربه

  .ولذلك ورد يف اآلثار تشبيهه بالسراج الذي يضيئ لغريه، بينما هو حيترق
 مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ﴿ :عن بين إسرائيل أما الثاين، فقوله تعاىل 

 ﴾ نيمالظَّال مي الْقَودهال ي اللَّهو اللَّه وا بِآياتكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم فَاراً بِئْسفبنو إسرائيل )٥:اجلمعة(أَس ،
محلوا كتبهم وعرفوا ما فيها، ولكنهم نسوا ما فيها من اهلدي، ومل يشتغلوا مبا خيرج حقيقتهم عن البهيمية اليت 

  .فيها شهوام أوقعتها
  فكيف تطبق هذين املثلني على ما ورد يف النصوص املقدسة من عقوبة الذي مل يعمل بعلمه؟: قلت
هو ال يستعمل ألوان الطالء اليت منأل ا .. إن القرآن الكرمي خيربنا عن احلقيقة من منبعها الصايف : قال

بصراحة ملن تعلم العلوم الكثرية، واجتهد يف أن يقرأ  إنه يقول.. إنه يواجهنا باحلقيقة .. حياتنا خداعا وغرورا 
وال تنشغل بالقراءة عنها، فلعلك .. تريث قليال، وانظر إىل نفسك يف مرآة احلقائق، واقرأها : الدات الضخمة

  .جتد فيها من األدواء ما يعيد هلا استقامتها وصحتها وعافيتها
  فيه ذا باحلمار والكلب؟ولكن القرآن الكرمي يشبه هذا الذي يصيح : قلت
فاحلمار حيمل العلوم .. إن مل تفعل ذلك، فال فرق بينك وبني احلمار والكلب: إنه يقول له.. أجل : قال

  .والكلب ليس له من هم إال اللهث، إن حتمل عليه يلهث، أو تتركه يلهث.. لكنه ال يستوعبها، وال يعيشها 
لوم غافال عن التحقق ا، أو الهثا وراء مكاسب العلوم وهكذا طالب العلم الذي يظل يلهث وراء الع

  .املرتبطة بالطني، غافال عن مكاسب العلوم املرتبطة حبقيقته
  ولكن كيف يهان العامل وطالب العلم كل هذه اإلهانة؟: قلت
  .. هو الذي أهان نفسه : قال
  كيف ذلك؟: قلت
ا هلا من الذكاء من االصطناعي ما جيعلها تستطيع ووهبن.. أرأيت لو لقنا آلة مجيع املعارف والعلوم : قال

  هل خيرجها ذلك من كوا آلة؟.. أن تقوم بأي عمل 
  .ولو عرضت نفسها على املرآة، فلن ترى غري آلة.. ولكنها تظل آلة .. نعم هي آلة مثينة .. ال : قلت
وأهواؤهم ومطاحمهم، هو يف له شهوام .. إنه كسائر الناس .. فهكذا العامل الذي مل يعمل بعلمه : قال

بل رمبا يكون قد غذى لطائفه بالكرب واخلداع .. الظاهر اختلف عنهم بعلمه، لكنه يف احلقيقة بقي هو هو 
ولذلك إذا ذهب إىل حمكمة اهللا، فإنه لن يرى يف مرآا إال .. والغش، فزاد يف احنرافه على احنراف العوام 

  .د استعماهلا والتالعب احقيقته اليت سترها باأللفاظ اليت أجا
  .فحدثنا عن السر الثاين املرتبط بالذين يرون العامل، ويسمعون منه.. وأدركنا خطره .. وعينا هذا : قلنا
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هو كارم .. إن العامل يف هذا احملل كاللص، بل هو أخطر من ذلك .. هذا مما يزيد طني العامل بلة : قال
  .عظم من ذلك بكثريبل هو أ.. كاحملارب هو بل .. ال .. 

  كيف ذلك؟: قلنا
:( ، وقال )إذا زل العامل زل بزلته عامل من اخللق(: ـ رضي اهللا عنه ـ عن ذلك، فقالعمر لقد عرب : قال

   )ثالث ن ينهدم الزمان إحداهن زلة العامل
يتبعونه احذروا زلة العامل ألن قدره عند اخللق عظيم ف:( ـ رضي اهللا عنه ـ فقال معاذ وعرب عن ذلك 

  )على زلته
  .ففرق بني اخلطأ واخلطيئة.. وخطؤه ال عالقة له بسلوكه .. زلة العامل هي خطؤه يف علمه : قلت
  .. زلة اخلطأ وزلة اخلطيئة، وكالمها مما ال ينجو منهما من مل يعمل بعلمه : الزلة زلتان: قال

آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نزلَ من الْحق  أَلَم يأْن للَّذين﴿ :لقد أشار اهللا تعاىل إىل ذلك، فقال 
مهنم ريكَثو مهقُلُوب تفَقَس دالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عقَب نم ابتوا الْكأُوت ينوا كَالَّذكُونال يقُونَو١٦:احلديد) ( فَاس(  

فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً ﴿ :، فقال قلومسبب قسوة وبني يف موضع آخر 
مهنم ةنائلَى خع عطَّلالُ تزال تو وا بِها ذُكِّرمظّاً موا حسنو هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحي  ففَاع مهنيالً مإِلَّا قَل

عِسنِنيحالْم بحي إِنَّ اللَّه فَحاصو مه١٣:املائدة( ﴾  ن(  
ذلك أن مقصد العلوم ذيب .. لقد ذكر اهللا يف هاتني اآليتني أن أول ما يصيب العامل قسوة القلب 

  .فمن مل يلن قلبه مع أدوية العلوم، فلن يلني أبدا.. الطباع وتليني القلوب 
  فأين زلة اخلطأ؟.. وهي اخلطيئة  ..عرفت قسوة القلب : قلت
 أما: خصلتني مذمومتنيلقد ذكرت أن قسوة القلب أورثت فيهم .. لقد ذكرت اآلية الثانية ذلك : قال
  .نسيام حظاً مما ذكروا بهف ،الثانيةوأما .. تحريف الكلم من بعد مواضعه ، فإحدامها

  كيف ذلك؟: قلت
ن علمه شباكا تصيد له ما يطلبه هواه، فلذلك قد يكتم ما أمر العامل الذي مل يعمل بعلمه، سيجعل م: قال

  .بنشره، وقد حيرف ما أمر حبفظه
  تقصد الفتاوى الضالة؟: قلت
إن االحنراف يدخل على كل مشاعل .. وأقصد اخلطب الضالة واملواعظ الضالة واالحتساب الضال : قال

  .اهلداية إذا احنرف صاحبها
  أهذه فقط زلة اخلطأ؟: قلت
فلذلك جتدهم يتأثرون بسلوك .. إن الناس ال يسمعون بقدر ما يرون .. هناك زلة أخطر وأعمق : قال

  .ومثل هذا العامل لن ينتج إال املنحرفني.. العامل أكثر من تأثرهم بكلماته 
  .وهناك صنف أخطر وأعظم حيول من العامل املنحرف معوال يهدم به احلقائق

  كيف ذلك؟: قلت
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  تنهار األحزاب الكربى نتيجة للفضائح اليت يقع فيها رؤساؤها؟أال ترى كيف : قال
  .ذلك صحيح: قلت
فالعامل ـ يف أذهان الناس ـ ممثل للدين وللقيم، فإذا احنرف كان ذلك فرصة ملن يريد ضرب الدين : قال
  .أو تشويهه

آمر باملعروف  أريد أن: ـ رضي اهللا عنه ـالبن عباس قال  رجاللقد روي يف هذا أن : لبةطقال بعض ال
﴿ :وإال فابدأ بنفسك، مث تال  ،إن مل ختش أن تفضحك هذه اآليات الثالث فافعل:( وأى عن املنكر ، فقال 

أَيها يا  ﴿ :تعاىل ، وقال )٤٤:البقرة) (أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَال تعقلُونَ
وقوله تعاىل  ،)الصف(﴾ )٣(كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ ) ٢(الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ 

  ١)٨٨من اآلية: هود)(وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه : ﴿ حكاية عن شعيب 
  .إن أذن يل سيدي أنشدته من األشعار ما يؤيد كل ما ذكره من فنون احلكمة: قال آخر

  ٢)ن من البيان سحرا ، وإن من الشعر حكماإ:(  أنشدنا، فقد قال رسول اهللا : قال الشنقيطي
  :لقد أنشد بعضهم يقول: قال الطالب

ــهماً   ــبحت مت ــد أص ــاس ق ــظ الن ــا واع   ي

   
   يهــاإذ عبــت منــهم أمــوراً أنــت تأت   

    
  أصـــبحت تنصـــحهم بـــالوعظ جمتهـــداً

   
ــا   ــت جانيهـ ــري أنـ ــات لعمـ   فاملوبقـ

    
ــا  ــاً راغـــبني هلـ   تعيـــب دينـــاً وناسـ

   
ــا  ــة فيهـ ــر منـــهم رغبـ   وأنـــت أكثـ

    
  :وقال آخر

ــه  ــأيت مثلـ ــق وتـ ــن خلـ ــه عـ   ال تنـ

   
ــيم    ــت عظـ ــك إذا فعلـ ــار عليـ   عـ

    
  :وقال آخر

                                                
، وإن كان وهذا ليس على اإلطالق، فاألرجح من أقوال الفقهاء عدم اشتراط عدالة اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر) ١(
  .هو األكمل واألفضل ذلك 
  : يف هذالو مل يعظ الناس إال معصوم أو حمفوظ لتعطل األمر والنهي مع كونه دعامة الدين، وقد قيل ذلك أنه و

  إذا مل يعظ الناس من هو مذنب
   

  فمن يعظ العاصني بعد حممد
    

مروا الناس باملعروف وإن مل :( قوله عن النيب ـ  ـ رضي اهللا عنهوروى ابن أيب الدنيا بإسناد فيه ضعف عن أيب هريرة 
  )واوا عن املنكر وإن مل تتناهوا عنه كله ،تعملوا به كله

وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان : فقال احلسن ، أفعل ويقول أخاف أن أقول ما ال ،إن فالنا ال يعظ: وقيل للحسن البصري 
 .ينه عن منكر أنه قد ظفر ذا فلم يأمر أحد مبعروف ومل 

 .رواه أمحد وأبو داود وغريمها) ٢(
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ــريه    ــوت غ ــى م ــي عل ــن يبك ــت مل   عجب

   
ــا ـ   دموع ــى موتـ ــي عل ــا وال يبك    ه دم

    
ــريه     ــب غ ــرى عي ــن ذا أن ي ــب م   وأعج

   
   عظيمــاويف عينيــه عــن عيبــه عمــى     

    
  : وقال آخر

ــهما   ــبحت مت ــد أص ــاس ق ــظ الن ــا واع   ي

   
   إذ عبــت منــهم أمــورا أنــت آتيهــا     

    
ــه    ــري وعورت ــن ع ــوب م ــامللبس الث   ك

   
ــا     ــن أن يواريهـ ــة مـ ــاس باديـ    للنـ

    
ــه   ــرك تعلمـ ــد الشـ ــم اإلمث بعـ   وأعظـ

   
ــس عم  ــل نف ــاويها   يف ك ــن مس ــا ع    اه

    
ــهم    ــرها من ــاس تبص ــوب الن ــا بعي عرفا  

   
ــا    ــذي فيهـ ــب الـ ــر العيـ    وال تبصـ

    
  :وقال آخر

  مــــواعظ الــــواعظ لــــن تقــــبال

   
ــه أوال   ــا نفســـ ــىت تعيهـــ    حـــ

    
  يــا قــوم مــن أظلــم مــن واعــظ     

   
ــال   ــه يف املـ ــد قالـ ــا قـ ــالف مـ    خـ

    
  أظهــــر بــــني النــــاس إحســــانه

   
ــال   ــا خــ ــرمحن ملــ ــارز الــ    وبــ

    
  : ل آخروقا

ــرا    ــه بص ــالعمى فأفدت ــريك ب ــت غ   وخب

   
ــا   ــن لعماكـــ ــت حمســـ    وأنـــ

    
ــها    ــرق نفسـ ــباح حتـ ــة املصـ   وفتيلـ

   
ــذاكا   ــت كـ ــى وأنـ ــيء لألعشـ    وتضـ

    
  :وقال آخر

ــريه   ــوم غـ ــل املقـ ــا الرجـ ــا أيهـ   يـ

   
ــومي    ــان ذا التقـ ــك كـ ــال لنفسـ    هـ

    
  فابـــدأ بنفســـك فاهـــا عـــن غيهـــا

   
   فـــإذا انتـــهت عنـــه فأنـــت حكـــيم 
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  قبـــل مـــا تقـــول ويقتـــدىفهنـــاك ي

   
ــيم     ــع التعلـ ــك وينفـ ــالقول منـ    بـ

    
ــه  ــأيت مثلـ ــق وتـ ــن خلـ ــه عـ   ال تنـ

   
ــيم    ــت عظـ ــك إذا فعلـ ــار عليـ    عـ

    
وعينا ـ يا شيخنا ـ كل ما ذكرته من ضرورة مزج العلم بالعمل، وقد مألتنا شوقا إىل : قال آخر

  لذي جيعلنا نتحقق بالعبودية؟فما الذي ييسر علينا العمل ا.. العمل، كما مألتنا رهبة من تركه 
  .ولن خترجوا من هذا القسم حىت تتقنوها مجيعا.. كلها علوم عمل .. ستدرسون هنا عشرة علوم : قال
  ؟أوهلافما : قلت
فمثال من يعرض :( لقد ضرب الغزايل لذلك مثاال، فقال .. أن يشغلكم علم العمل عن علم اجلدل  : قال

وقد صادف طبيباً حاذقاً يف وقت ضيق  ،مثل رجل مريض به علل كثرية ويشتغل باجلدال ،عن علم األعمال
وترك مهمه الذي هو مؤاخذ به،  ،فاشتغل بالسؤال عن خاصية العقاقري واألدوية وغرائب الطب ،خيشى فواته

  ١)وذلك حمض السفه
يف رأس ما صنعت : علمين من غرائب العلم، فقال له: فقال روي أن رجالً جاء رسول اهللا ويف هذا 

 )فما صنعت يف حقه؟(: نعم، قال: قال )هل عرفت الرب تعاىل؟:(  وما رأس العلم؟ فقال : العلم؟ فقال
 ما شاء اهللا، قال : قال )فما أعددت له؟(: قال نعم، قال )هل عرفت املوت؟(:  ما شاء اهللا، فقال : قال
  ٢)مث تعال نعلمك من غرائب العلم ،إذهب فأحكم ما هناك:( 

  ؟الثاينفما : آخرقال 
على هذا اتفق أهل اهللا من .. فال أضيع للعلم من الطمع .. بشيء من الطمع العلم  واشينتال أن : قال

  : ورثة رسول اهللا 
  .كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة من أيب جعفر سلبته: سفيان بن عيينةقال 

إنك تؤجر، فقال : ليت يل نية، فقالوا له: فقال قيل أليب األحوص حدثنا،: قال أبو مزاحم اخلاقاينو
  : شعراً

  مينــــوين اخلــــري الكــــثري وليــــتين

   
ــا   ــي وال ليـ ــاً ال علـ ــوت كفافـ   جنـ

    
  ؟الثالثفما : قال آخر

ركات احلمراقبة اهللا تعاىل يف السر والعالنية، واحملافظة على خوفه يف مجيع أن تتعلموا املداومة على : قال
يا أَيها الَّذين آمنوا ال ﴿ :فإن العلم أمانة، وقد قال تعاىل آمرا هذه األمة ..  فعالألاقوال واألسكنات والو

، وقال خمربا عن علماء بين إسرائيل ضاربا )٢٧:ألنفال) (تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ
                                                

 .١/٦٥: اإلحياء) ١(
 .وابن عبد الرب من حديث عبد اهللا بن املسور مرسال وهو ضعيف جدا ،ابن السين وأبو نعيم يف كتاب الرياضة هلمارواه ) ٢(
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ونَ لْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين هادوا والربانِيإِنا أَنز﴿ :لنا املثل م 
شتروا بِآياتي ثَمناً ت والْأَحبار بِما استحفظُوا من كتابِ اللَّه وكَانوا علَيه شهداَء فَال تخشوا الناس واخشون وال

لقد اتفق على هذا مجيع أهل اهللا ..  )٤٤:املائدة( ﴾  قَليالً ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ
  : من ورثة رسول اهللا 
واخلشوع والورع  ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، وعليه بدوام السكينة والوقار: قال الشافعي
  . والتواضع واخلضوع

لقوله . فلْير عليك أثره، وسكينته ومسته، ووقاره، وحلمه ،إذا علمت علماً: ومما كتب مالك إىل الرشيد
  ):١)العلماء ورثة األنبياء  

  .تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار: وقال عمر
وعالنيته وحيترس من نفسه ويقف عما  هللا، يف سره حق على العامل أن يتواضع : قالالسلف بعض وعن  

  . أشكل عليه
  ؟الرابعفما : قال آخر

مساجد يف على القيام بشعائر اإلسالم، وظواهر األحكام، كإقامة الصلوات  تتعلموا احملافظة أن: قال
ى األذى بسبب للخواص والعوام، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والصرب عل شاء السالم فاجلماعات، وإ

يا بني ﴿ : قوله تعاىل ينفيه لومة الئم، ذاكرختافون هللا ال لني أنفسكم باذ باحلق عند السالطني،  نيصادع ،ذلك
، )١٧:لقمان( ﴾  مورِأَقمِ الصالةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُ

من الصرب على األذى، وما ـ عليهم الصالة والسالم ـ وغريه من األنبياء  رسول اهللا عليه ما كان ذاكرين 
  .يف اهللا تعاىل حىت كان هلم العقىب كانوا يتحملونه 
  ؟اخلامسفما : قال آخر

مصاحل  ين، وما فيه من البدع، والقيام هللا يف أمور الد دالقيام بإظهار السنن، وإمخاأن تتعلموا : قال
من أفعاله الظاهرة والباطنة باجلائز منها، بل ال ترضون املسلمني على الطريق املشروع، واملسلك املطبوع، 

وإليهم املرجع يف األحكام، وهم حجة اهللا تعاىل  ،بأحسنها وأكملها، فإن العلماء هم القدوةتأخذون أنفسكم 
من ال ينظرون، ويقتدي ديهم من ال يعلمون، وإذا مل ينتفع العامل بعلمه يراقبهم لألخذ عنهم  على العوام، وقد 

  ..  به فغريه أبعد من االنتفاع 
  ؟السادسفما : قال آخر

واجب، واألدب عند  فإن حمبته وإجالله وتعظيمه  وتعظيمه، النيب  الصالة على أن تكثروا من : قال
  .وسنة مساع امسه وذكر سنته مطلوب 

  :  لى هذا مجيع أهل اهللا من ورثة رسول اهللا لقد اتفق ع
ـ رضي اهللا وكان مالك  اصفر لونه، : هعند إذا ذكر النيب ـ رضي اهللا عنه ـ الصادق جعفر كان 

                                                
 .رواه أمحد والترمذي وغريمها) ١(
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جيف لسانه يف فيه هيبة لرسول   وكان ابن القاسم إذا ذكر النيب . يتغري لونه وينحين إذا ذكر النيب عنه ـ 
  . اهللا 

  ؟السابعا فم: قال آخر
يف معانيه، وأوامره ونواهيه، ووعده ووعيده، وأن تتعلموا الفكر ، الكرمي تالوة القرآنأن تالزموا : قال

  .والوقوف عند حدوده
من قرأ من القرآن :( ، وكانوا يقولونيف كل سبعة أيام لقد كان سلفكم من أهل العلم خيتمون القرآن 

  )يف كل سبعة أيام مل ينسه قط 
  ؟الثامنفما : قال آخر

جنيها،  احلاجة إليها، ووجود سببها ليقتدي به حماهلا وعند الرخص يف تتعلموا كيف تستعملون أن : قال
  . فإن اهللا تعاىل حيب أن تؤتى رخصه، كما حيب أن تؤتى عزائمه

  ؟التاسعفما : قال آخر
بذلك لقبول  من كل غش، ودنس، وغل، وحسد، وسوء عقيدة وخلق، ليصلحقلوبكم  واطهرتأن : قال

صالة السر، وعبادة : العلم وحفظه واالطالع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم 
وقربة الباطن، فكما ال تصح الصالة اليت هي عبادة اجلوارح الظاهرة إال بطهارة الظاهر من احلدث  القلب، 

ال بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساوئ يصح العلم الذي هو عبادة القلب إ واخلبث، فكذلك ال 
القلب للعلم كما تطيب األرض للزرع، فإذا طيب العلم ظهرت بركته، ومنا  يطيب : وقالوا. األخالق ورديها

  . كما ينمو زرعها، ويزكو إذا طيبت
  ؟العاشرفما : قال آخر

باس اللشراب والوطعام الاحلالل يف تتحروا وشؤونكم، بالورع يف مجيع أنفسكم  واأخذأن ت: قال
  .صلح لقبول العلم ونوره، والنفع بهت، وقلوبكمري نستتإليه لحتتاجون سكن، ويف مجيع ما املو

الرتبة تطلبون حاجة، بل  ئكمومل تلج التورع،  كمبظاهر احلل شرعاً، مهما أمكنألنفسكم  واقنعتوال 
جبوازه، وأحق من اقتدى  مما كانوا يفتون  مبن سلف من العلماء الصاحلني يف التورع عن كثري ونقتدتالعالية، و

ن تكون من الصدقة، مع أيف الطريق خشية  حيث مل يأكل التمرة اليت وجدها  به يف ذلك سيدنا رسول اهللا 
  الورع فمن يستعمله؟  ، وألن أهل العلم يقتدي م ويؤخذ عنهم، فإذا مل يستعملوا ١بعد كوا منها

  

                                                
 )النيب اإلنسان(سالة من ر) الورع(، وانظر فصل مسلمورواه البخاري ) ١(



 ٢٣٧

  ااهدة
 الفرع األول نتعلم علومه، ونتدرب على آدابه، انتقلنا إىل الفرع الثاين، وهو فرع بعد أن مكثنا مدة يف

ااهدة، وقد سألنا ـ  وحنن يف الركن املرتبط ذا من حمضرة اآلداب ـ شيخنا حممد األمني الشنقيطي عن 
ذين جاهدوا فينا لَنهدينهم والَّ﴿ :سر اعتبار ااهدة ركنا من أركان آداب طلبة العلم وأهله، فقرأ قوله تعاىل 

ِسنِنيحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنب٦٩:العنكبوت) (س(  
فلذلك ال ميكن .. لقد وعد اهللا ااهدين فيه أن يهديهم لسبيله .. هذه اآلية جتيبكم على سؤالكم : مث قال

  .ذات اهللا لطالب العلم أن يهتدي لسبل اهللا ما مل جياهد نفسه يف
غطه ثالث مرات حىت يف أول لقاء له به أن  مع رسول اهللا  ألستم ترون أن أول ما فعل جربيل 

  ؟١اجلهدبلغ منه 
  . بلى: قلنا
  ؟)١:العلق( ﴾اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق ﴿: وكان باإلمكان يف أول مرة أن يقول له: قال
  .بلى: قلنا
فإذا  بالوحي يتفصد عرقاً يف اليوم الشديد الربد،  جربيل عليه إذا نزل  أمل يكن رسول اهللا : قال

  ؟عند نزول الوحي  كان على ناقة جثت الناقة، وأصاب عنقها األرض من شدة ما يناله 
  فما سره؟ وما عالقته بااهدة؟.. ذلك كذلك .. بلى : قلنا
  .فال ينبغي إهانتها ى،رسالة عظمفال ينبغي أن يستخف به، والعلم ثقيل، : قال
  وكيف يستخف به؟ وكيف ان؟: قلنا
إذا مل يعطه طالبه حقه من اجلهد والبحث والنظر واملعاناة كان مستخفا به، وكان مستهينا بالرسالة : قال

  .اليت حيملها
  فما حقه من اجلهد؟: قلت
تبلغ جماهدته حق مفتاحها، لقد جعل اهللا لكل مسألة من مسائل العلم مفتاحها من ااهدة، فمن مل : قال

  .فإنه لن يظفر من ذلك العلم إال بالظواهر اليت متلؤه بالغفلة، ومتأل نفسه بالغرور
  أهلذا مسى العلماء الباحث يف مسائل العلم جمتهدا؟: قلت
ومل يطلقوا عليه هذه اللقب العظيم إال بعد أن عاىن األمرين يف البحث عن حقيقة العلم .. أجل : قال
  .ار جمتهدا فيهالذي ص

  ما نوع هذا اجلهد؟: قلت
مراجعة ومطالعة، وقد حتصيل وقد يكون رحلة حتقيق، وقد يكون اجتهاد : خيتلف باختالف املسائل: قال

  .يكون معاناة تأمل، وقد يكون معاناة حفظ

                                                
 .رواه البخاري وغريه) ١(
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  :الرحلة
  هل هي شرط يف ااهدة؟.. فحدثنا عن الرحلة : قلت
إن طالب العلم .. بالعلم يف أرضه، فعليه أن يرحل إىل غريها  فمن مل يظفر.. قد تكون شرطا : قال

  .إذا مل جند هلا كأل يف حمل حبثنا هلا عن كأل يف غريه ،كتلك الشياه اليت رأيتها يف الصحراء
  فهل يف السنة ما يدل على ذلك؟: قلت
فإن طلب العلم  ،اطلبوا العلم ولو بالصني:(  لقد قال رسول اهللا .. كل السنة تدل على ذلك : قال

فكل مكان ميكن .. يف هذا احلديث يأمرنا بالرحلة، ولو إىل الصني  ، إن رسول اهللا ١)فريضة على كل مسلم
  .أن ننال منه من العلم ما مل نكن حنلم بالتعرف عليه

فال جيدون أحدا أعلم من  ،يوشك أن يضرب الناس أكباد اإلبل يطلبون العلم:( وقال يف حديث آخر 
  ٢)ملدينةعامل ا

مشي على لقد .. الطويلة من أجل البحث عن بعض مسائل العلم  موسى لقد ذكرتين برحلة : قلت
ومل يهدأ له بال حىت بلغ  مل يستقر، بلغ منه اجلهد، ومع ذلك حىت  قدميه إىل جممع البحرين قاصداً اخلضر 

  .مكان العامل الذي ذكره اهللا له
) ٦٠(الَ موسى لفَتاه لَا أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُبا وإِذْ قَ  ﴿:قال تعاىل يذكر ذلك 

ا لَقَد فَلَما جاوزا قَالَ لفَتاه َآتنا غَداَءن) ٦١(فَلَما بلَغا مجمع بينِهِما نِسيا حوتهما فَاتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ سربا 
قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرة فَإِني نِسيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ ) ٦٢(لَقينا من سفَرِنا هذَا نصبا 

فَوجدا ) ٦٤(بغِ فَارتدا علَى َآثَارِهما قَصصا قَالَ ذَلك ما كُنا ن) ٦٣(أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا 
  )الكهف(﴾ )٦٥(عبدا من عبادنا َآتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من لَدنا علْما 

، ٣م وأسبابهوقد ذكر اهللا تعاىل رحلة ذي القرنني الطويلة، وهي ممتلئة بالبحث عن العل: قال أحد الطلبة
 من وَآتيناه الْأَرضِ في لَه مكَّنا إِنا )٨٣( ذكْرا منه علَيكُم سأَتلُو قُلْ الْقَرنينِ ذي عن ويسأَلُونك﴿ :قال تعاىل 

 عندها ووجد حمئَة عينٍ في تغرب جدهاو الشمسِ مغرِب بلَغَ إِذَا حتى) ٨٥( سببا فَأَتبع) ٨٤( سببا شيٍء كُلِّ
 إِلَى يرد ثُم نعذِّبه فَسوف ظَلَم من أَما قَالَ) ٨٦( حسنا فيهِم تتخذَ أَنْ وإِما تعذِّب أَنْ إِما الْقَرنينِ ذَا يا قُلْنا قَوما
هبر هذِّبعفَي ذَابا اعكْر٨٧( ن (اأَمو نم نلَ َآممعا وحالص اًء فَلَهزى جنسقُولُ الْحنسو لَه نا مرِنا أَمرسي )٨٨ (ثُم 
عبا أَتبب٨٩( س (ىتلَغَ إِذَا حب عطْلسِ مما الشهدجو طْلُعلَى تمٍ عقَو لْ لَمعجن ملَه نم ونِها ادرتس )٩٠ (ككَذَل 
قَدا وطْنا أَحبِم هيا لَدرب٩١( خ (ثُم عبا أَتببس )الكهف(﴾ )٩٢(  

  يف طلب العلم؟ فهل رحل حممد ..  هذه رحلة موسى : آخرقال 
  ة؟يف رحلة اإلسراء واملعراج من العلوم ما مل يتلق مثله يف مكة املكرم أمل يتلق حممد .. أجل : قال

                                                
 .وابن عبد الرب يف العلمرواه ابن عدي البيهقي ) ١(
 .الترمذي وصححه احلاكم على شرط مسلم ووافقه الذهيبرواه ) ٢(
 )مفاتيح املدائن(ذكرنا أدلة هذا، وما ميكن أن يستنبط منه أهل العلم يف رسالة ) ٣(



 ٢٣٩

سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد ﴿ :وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك، فقال عن اإلسراء .. بلى : قلنا
صالْب يعمالس وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهوا حكْناري بى الَّذالْأَقْص جِدسامِ إِلَى الْمرالْحفاعترب علة )١:راءاالس) (ري ،

  .إسرائه هو أن يريه من آيات اهللا، وكل العلوم آيات اهللا
إِنْ ) ٣(وما ينطق عنِ الْهوى ) ٢(ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى ) ١(النجمِ إِذَا هوى ﴿ :وقال عن املعراج 

ثُم دنا فَتدلَّى ) ٧(وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى ) ٦(و مرة فَاستوى ذُ) ٥(علَّمه شديد الْقُوى ) ٤(هو إِلَّا وحي يوحى 
) ١١(ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى ) ١٠(فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى ) ٩(فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى ) ٨(

) ١٥(عندها جنةُ الْمأْوى ) ١٤(عند سدرة الْمنتهى ) ١٣(َآه نزلَةً أُخرى ولَقَد ر) ١٢(أَفَتمارونه علَى ما يرى 
﴾ )١٨(لَقَد رأَى من َآيات ربه الْكُبرى ) ١٧(ما زاغَ الْبصر وما طَغى ) ١٦(إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى 

  .الكربى من مقاصد رحلته إىل السموات العلى، فاعترب رؤية آيات ربه )النجم(
فقد أمجعوا على أنه لن ..  وهكذا وردت اآلثار الكثرية من هدي أهل اهللا من ورثة رسول اهللا : قال

  .١ينال العلم من اكتفى بالراحة دون الرحلة إىل أهل العلم
لو أعيتين آية : (قال ـ رضي اهللا عنه ـ صاحب رسول اهللا الدرداء لقد حدث أبو : قال بعض الطلبة

  )فلم أجد أحدا يفتحها علي إال رجل بربك الغماد لرحلت إليه ،من كتاب اهللا
أنه خرج إىل مكة .. التابعنيالكبري من أئمة مام اإل.. عن عامر بن شراحيل الشعيب وقد روي : قال آخر

  ) أو من أصحاب النيب  لعلي ألقى رجال لقي النيب :( فقال  ،ثالثة أحاديث ذكرت لهاملكرمة من أجل 
والسري يف  ،بنفي االعتماد:( قال ؟ فمن أين لك هذا العلم كله :قيل للشعيب :عن علي بن املديين قالو
  )وبكور كبكور الغراب ،وصرب كصرب اجلماد ،البالد

 ،بلى واهللا شديدا :فقال؟ ٢أيرحل الرجل يف طلب العلو :عن أمحد بن حنبل رضي أنه قيل لهو: قال آخر
فال يقنعهما حىت خيرجا إىل عمر ـ رضي اهللا عنه ـ لقد كان علقمة واألسود يبلغهما احلديث عن عمر 

  .فيسمعانه منه
 عن الشعيب قال ما علمت أن أحدا من الناس كان أطلب لعلم يف أفق من اآلفاق من مسروقو: قال آخر

  .حرف وأن أبا سعيد رحل يف ،أن مسروقا رحل يف حرف :عن سفيان عن رجلو.. 
فما  ،فأعتقتين ،كنت عبدا مبصر المرأه من بين هذيل :مام قالمكحول الدمشقي اإلوعن : قال آخر

مث أتيت احلجاز فما خرجت منها وا علم إال حويت  ،خرجت من مصر وا علم إال حويت عليه فيما أرى
 ،مث أتيت الشام فغربلتها ،أرى مث أتيت العراق فما خرجت منها وا علم إال حويت عليه فيما ،عليه فيما أرى

 ،حىت أتيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي ،فلم أجد أحدا خيربين فيه بشيء ،كل ذلك أسأل عن النفل
نفل  شهدت النيب ( :مسعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول ،نعم :قال ؟هل مسعت يف النفل شيئا :فقلت له

                                                
، بكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي يبأل) الرحلة يف طلب احلديث(قول بتصرف من كتاب ما سنذكره من أخبار من) ١(
 .نور الدين عتر: بتحقيق

 .أي علو اإلسناد، وهو قلة رجال السند، وهو من أهم أسباب الرحلة يف طلب احلديث) ٢(
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   ١)والثلث يف الرجعة ،الربع يف البدأة
  )طفت األرض يف طلب العلم:( مسعت مكحوال يقول  :عن ابن إسحاق قالو

 ،فقلت نفقيت ،كنت يف رحليت: عن نفسه حديثا عجيبا، فقاليعقوب بن سفيان لقد حكى : قال آخر
فرتل   ،وكان شتاء ،فلما كان ذات ليلة كنت جالسا أنسخ يف السراج ،وأقرأ ارا ،فكنت أدمن الكتابة ليال

 ،فغلبتين عيناي ،فبكيت على نفسي النقطاعي عن بلدي وعلى ما فاتين من العلم ،فلم أبصر شيئا ،ييناملاء يف ع
فتحسرت  ،ذهب بصري ،يا رسول اهللا :فقلت ؟مل بكيت ،يا يعقوب :فناداين ،يف النوم فرأيت النيب  ،فنمت

 ،مث استيقظت ،يقرأ عليهماكأنه  ،فأمر يده على عيين ،فدنوت منه ،أدن مين :  فقال يل ،على ما فاتين
  .وقعدت أكتب ،فأخذت نسخي ،فأبصرت

 ،ومائتني مثانية أشهر بقيت بالبصرة يف سنة أربع عشرة : عن نفسه قالبن أيب حامت وحكى ا: قال آخر
 ،حىت بقيت بال نفقة ،فجعلت أبيع ثياب بدين شيئا بعد شيء ،نفقيت تفانقطع ،نفسي أن أقيم سنة وكان يف 

 ،إىل بيت خال ورجعت  ،فانصرف رفيقي ،مع صديق يل إىل املشيخة وأمسع منهم إىل املساء ومضيت أطوف 
أطوف معه يف مساع احلديث  فجعلت  ،وغدا علي رفيقي ،مث أصبحت من الغد ،فجعلت أشرب املاء من اجلوع

، املشايخ مر بنا إىل :فقال ،فلما كان من الغد غدا علي، وانصرفت جائعا ،فانصرف عين ،على جوع شديد
، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا ،ال أكتمك أمري :قلت، ما ضعفك :قال ،ال ميكنين ،أنا ضعيف :لتق

وقبضت  ،خرجنا من البصرة، فوجنعل النصف اآلخر يف الكراء ،فأنا أواسيك بنصفه ،قد بقي معي دينار :فقال
  .منه نصف دينار
اجلوال الفضل بن حممد بن املسيب البيهقي الشعراين املتويف مام ابن املؤمل احلافظ اإللقد ذكر : قال آخر

كنا نقول ما بقي بلد مل يدخله الفضل الشعراين يف :( كان أديبا فقيها عابدا عارفا بالرجال وهـ   ٢٨٢سنة 
  )طلب احلديث إال األندلس

القدوة حممد بن  احلافظ البارع اجلوال الزاهديتحدث عن قال اإلمام أبو عبد اهللا احلاكم و: قال آخر
مسعت غري واحد من مشاخينا  ،كان من العباد اتهدين:( هـ   ٣١٥  املسيب بن إسحاق األرغياين املتويف سنة 

ومسعت أبا إسحاق  ،ما أعلم منربا من منابر اإلسالم بقي علي مل أدخله لسماع احلديث :عنه أنه قال يذكرون 
جزء ألف  يف كل  ،ويف كمي مائة جزء ،كنت أمشي يف مصر :مسعت حممد بن املسيب يقول :املزكي يقول 

كان  ،مائة ألف حديث ويف كمه  ،كان حممد بن املسيب ميشي مبصر :ومسعت أبا علي احلافظ يقول ،حديث
  )وصار هذا كاملشهور من شأنه ،دقيق اخلط

الشأن  ن أئمة هذا احملدث احلافظ حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده األصبهاين الرحالة موكان : قال آخر
حامد بن  افأدرك أب ،نيسابور ومسع سنة مثاين عشرة وبعدها ورحل سنة ثالثني إىل ،  ٣١٠وثقام ولد سنة 

ولقي بدمشق  ،ابن البختري والصفار فلقي  ،مث رحل إىل بغداد ،وكتب عن األصم حنوا من ألف جزء ،بالل
وببخارى ومرو وبلخ  ،ومبصر أبا الطاهر املديين  ،عرايبولقي مبكة أبا سعيد بن األ ،خيثمة بن سليمان وطبقته

                                                
 .أبو داود وابن ماجةرواه ) ١(
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مث عاد إىل وطنه  ،وبقي يف الرحلة حنوا من أربعني سنة  ،وكتب بيده عدة أمحال ،وطوف األقاليم..  مجاعة
  .رجع إىل بلده أصبهان قدمها أربعون محال من الكتب واالجزاء نه إ :ويقال ،والدفتزوج ورزق األ ،شيخا

سنة  املتوىف(علي املقدسي  احلافظ العامل املكثر اجلوال أبو الفضل حممد بن طاهر بن نهم وم: قال آخر
كتبت الصحيحني وسنن أيب داود سبع :(  متحدثا عن نفسهقال  ،ما كان على وجه األرض له نظري )٥٠٧

أمشي حافيا يف كنت  ،ومرة مبكة ،مرة ببغداد  ،بلت الدم يف طلب احلديث مرتني:( وقال ) .. مرات باألجرة
  )وكنت أمحل كتيب على ظهري ،احلديث وما ركبت دابة قط يف طلب  ،فلحقين ذلك ،احلر

، هـ   ٤٤٤مام عبيد اهللا بن سعيد بن حامت أبو نصر السجزي املتويف سنة احلافظ اإلومنهم : قال آخر
 :أبو إسحاق احلبالاحلافظ ، قال عنه من أحفظ أهل زمانه للحديث طوف اآلفاق يف طلب احلديثوقد كان 

وأخرجت كيسا فيه ألف  ،امرأة فدخلت  ،فقمت ففتحته ،فدق الباب ،كنت يوما عند أيب نصر السجزي
وال حاجة يل يف  ،تتزوجين :قالت، ما املقصود :قال، أنفقها كما ترى :وقالت ،فوضعته بني يدي الشيخ ،دينار
خرجت من سجستان بنيه ( :ما انصرفت قالفل ،وأن تنصرف ،فأمرها بأخذ الكيس، ولكن ألخدمك ،الزوج

  )وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا ،تزوجت سقط عين هذا االسم ومىت  ،طلب العلم
يف  اإلمام الكبري اجلهبذ أبو حامت حممد بن إدريس بن منذر احلنظلي الرازي إمام احملدثني ومنهم : قال آخر

أول سنة خرجت يف :( قال عن نفسه ) هـ٢٧٧ت (ال احلديث ويف اجلرح والتعديل ومعرفة العلل والرج
مل أزل أحصي حىت زاد  ،قدمي زيادة على ألف فرسخ طلب احلديث أقمت سبع سنني أحصيت ما مشيت على 

ومن مكة إىل  ،فماال أحصي كم مرة ،أنا من الكوفة إىل بغداد أما ما كنت سرت .. تركته ف ،على ألف فرسخ
 ،ومن مصر إىل الرملة ماشيا ،البحرين من قرب مدينة صال إىل مصر ماشيا ن وخرجت م ،املدينة مرات كثرية

ومن  ،ومن طربية إىل دمشق ،ومن الرملة إىل طربية ،ومن الرملة إىل عسقالن ،املقدس ومن الرملة إىل بيت 
 ،مث رجعت من طرسوس إىل محص ،ومن انطاكية إىل طرسوس ،نطاكيةأومن محص إىل  ،محص دمشق إىل 

 ،إىل الرقة ومن بيسان  ،مث خرجت من محص إىل بيسان ،فسمعت ،بقي علي شيء من حديث أيب اليمان وكان 
ومن النيل إىل  ،وخرجت قبل خروجي إىل الشام من واسط إىل النيل ،ومن الرقة ركبت الفرات إىل بغداد

خرجت من  ،ننيأجول سبع س وأنا ابن عشرين سنة  ،كل هذا يف سفري األول.. كل ذلك ماشيا  ،الكوفة
  )احدى وعشرين ومائتني ورجعت سنة  ،الري سنة ثالث عشرة ومائتني يف شهر رمضان

  :التحصيل
 التحصيل واملراجعةفحدثنا عن .. فيها  عرفنا الرحلة، وعرفنا جهود أهل اهللا من ورثة رسول اهللا : قلت

  وهل هي شرط يف ااهدة؟.. 
لقد أشار القرآن الكرمي إليها، فقال تعاىل خمربا عن .. لعلم هي شرط ال مناص منه لطالب ا.. أجل : قال

وال تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك ﴿ :أن ال ينسى حرفا واحدا مما يوحى إليه  حرص رسول اهللا 
إِنَّ علَينا جمعه ) ١٦(انك لتعجلَ بِه لَا تحرك بِه لس﴿ :، وقال )١١٤: طه (﴾ وحيه وقُلْ رب زِدنِي علْما 

 هَآنقُر١٧(و ( هَآنقُر بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر)١٨ ( هانيا بنلَيإِنَّ ع ثُم)القيامة(﴾ )١٩(  
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يل يعاجل من الترت كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس ومبثل هذا وردت األسانيد، ف
﴾ أي ال تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه إِنَّ علَينا جمعه وقُرآنه ﴿ :فأنزل اهللا عز وجل  ،شدة، فكان حيرك شفتيه

ان بعد فك﴾ ثُم إِنَّ علَينا بيانه ﴿ فاستمع له وأنصت، ﴾ فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع قُرآنه ﴿ مجعه يف صدرك، مث تقرأه، 
  . ١ذلك إذا انطلق جربيل قرأه كما أقرأه

إذا أنزل عليه الوحي يلقى  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس  ويف رواية أخرى
منه شدة، وكان إذا نزل عليه عرف يف حتريكه شفتيه، يتلقى أوله وحيرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن 

  ﴾  ال تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه﴿ : يفرغ من آخره، فأنزل اهللا
ال تحرك ﴿ :له  كان ال يفتر من القراءة خمافة أن ينساه، فقال اهللا:(  وقال يف اآلية واصفا رسول اهللا 

  ٢)أن نقرئك فال تنسى﴾ وقُرآنه ﴿ أن جنمعه لك ﴾ بِه لسانك لتعجلَ بِه إِنَّ علَينا 
سنقْرِئُك فَال ﴿ : إىل أنه لن ينسى حرفا مما قرأه، فقال مبشرا نبيه  ولكن اهللا طمأن نبيه : قلت

  )٦:األعلى) (تنسى
حلظة عن علمه طالب العلم فلذلك ال ينبغي أن يفتر ..  ولكن اهللا تعاىل مل يبشرنا مبا بشر به نبيه : قال

إن عاهد  ،بل املعقلةمثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإل إن:( إىل ذلك، فقال  لقد أشار رسول اهللا .. 
شد أفوالذى نفسي بيده هلو  ،تعاهدوا القرآن:(  ، ويف حديث آخر قال ٣)طلقها ذهبتأوإن  ،مسكهاأعليها 

  ٤)بل من عقلهاتفصيا من قلوب الرجال من اإل
  .فحدثنا عن هدي الورثة يف ذلك: قلت
طلبت العلم فلم أجد أكثر منه يف : اهللا عنه ـ عن نفسه قال ـ رضيعبد اهللا بن عباس  لقد حدث: قال

 ،نائم، فأتوسد ردائي مث اضطجع، حىت خيرج إيل الظهر: األنصار، فكنت آيت الرجل فأسأل عنة، فيقال يل 
أعلمتين  هل .. بئس ما صنعت :طويل، فيقولزمن منذ : ؟ فأقولكنت هنا يا ابن عم رسول اهللا  مىت : فيقول

  . أردت إن خترج إيل وقد قضيت حاجتك :؟ فأقول
عند هذا احلي من األنصار، واهللا إن كنت آليت الرجل منهم  وجدت أكثر حديث رسول اهللا : قالو
  .٥دعه حىت خيرج ألستطيب بذلك حديثهأف ،يوقظ يل ن أهو نائم، فلو شئت : فيقال

فإم اليوم  اهللا  اب رسول هلم فلنسأل أصح: قلت لرجل من األنصار ملا قبض رسول اهللا : قالو
من  الناس من أصحاب رسول اهللا  واعجباً لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك، ويف : كثري، فقال
عن احلديث، فإن كان ليبلغين احلديث عن الرجل   فتركته وأقبلت أسأل أصحاب رسول اهللا : فيهم، قال

ما جاء بك؟ أال أرسلت  يا ابن عم رسول اهللا : فرياين، فيقول فيخرج فآيت بابه وهو قائل، فأتوسد الباب، 
                                                

 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه ابن جرير) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .الدارمي يف مسندهرواه ) ٥(
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فعاش ذلك الرجل األنصاري حىت رآين، وقد  ،ن آتيك، فأسأله عن احلديثأبل أنت أحق   :إيل فآتيك، فأقول
  . ١هذا الفىت كان أعقل مين: فيقول  ،اجتمع الناس حويل يسألوين

: ـ رضي اهللا عنهمـ ن احلسن املثىن بن احلسن السبط وقال حممد النفس الزكية بن عبد اهللا احملض ب
إن سيدك قد خرج : دور األنصار حىت أين ألتوسد عتبة أحدهم فيوقظين اإلنسان فيقول كنت أطلب العلم يف 

  .عبده إىل الصالة وما حيسبين إال 
اهتممت،  هو سلويت إذا: ما بلغ من اشتغالك بالعلم؟ قال :سئل بعض السلفلقد : قال بعض الطلبة

  . إذا سلوت ولذيت 
  : وأنشد الشافعي لنفسه

  ومـــا أنـــا بـــالغريان مـــن دون أهلـــه

   
ــي     ــى علم ــوراً عل ــح غي ــا مل أض    إذا أن

    
  طبيــب فــؤادي مــذ ثالثــني حجـــة    

   
   و صــيقل ذهــين واملفــرج عــن مهــي    

    
ض دون حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم يف االستكثار من العلم، والصرب على كل عار: وقال

  . طلبه، وإخالص النية هللا يف إدراك علمه نصاً واستنباطاً، والرغبة إىل اهللا تعاىل يف العون عليه 
مل أر الشافعي آكالً بنهار وال نائماً بليل الشتغاله بالتصنيف، ومع ذلك فال : يصف الشافعي وقال الربيع

رة ال ميكنه تداركها، بل يكون أمره يف ذلك طاقتها كيال تسأم وميل، فرمبا نفرت نف حيمل نفسه من ذلك فوق 
  .قصداً، وكل إنسان أبصر بنفسه

  فما الذي يعيننا على الوصول إىل ما وصل إليه أصحاب هذه اهلمم العالية؟: قلت
يف  لقد ذكر سلفنا من العلماء نقال عن سلفهم إىل السلف األول الذي ترىب على يدي رسول اهللا : قال

  .سبعة منهاذلك سننا، سأذكر لكم 
  ؟أوالهافما : قلت
شبابه وأوقات عمره فيصرفها إىل التحصيل، وال يغتر خبدع التسويف والتأمل طالب العلم أن يبادر : قال

  .عمره ال بدل هلا وال عوض عنها فإن كل ساعة متضي من 
لعلم خريا أن متوت واهللا ألن متوت طالبا ل: أحيسن مبثلي أن يتعلم؟ فقال: قال املنصور بن املهدي املأمون 

 . قانعا باجلهل
أنه كان ال يفارفه كتاب يدرسه ، فإذا دعاه رجل إىل دعوة شرط عليه أن يوسع له  :وحكى عن ثعلب

  .مقدار سورة يضع فيها كتاب ويقرأ 
وكان أبو بكر اخلياط النحوي يدرس مجيع أوقاته حىت يف الطريق، وكان رمبا سقط يف جرف أو خبطته 

 . دابة 
                                                

 .اخلطيب يف اجلامعرواه ) ١(
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 . وأنت تؤثر النوم على الدرس واألكل على القراءة  ،مىت تبلغ من العلم مبلغا يرضى: ل بعضهموقا
  .وكان بعضهم إذا دخل احلمام جيعل من خارجه قارئاً يقرأ عليه

 )لن جتد لذة العلم حىت جتوع وتنسي أنك جائع:( قوله وذكر عن النضر بن مشيل 
  )ت علي ساعة آكل فيهاأثقل ساعا(: محد يقول أوكان اخلليل بن 

  ؟الثاينفما : قلت
ق املانعة عن متام الطلب وبذل ئق الشاغلة والعوائما يقدر على قطعه من العالطالب العلم يقطع أن : قال

التغرب عن األهل والبعد عن الورثة ولذلك استحب  ،االجتهاد وقوة اجلد يف التحصيل، فإا كقواطع الطريق 
، ألن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك احلقائق، وما جعل اهللا لرجل من قلبني يف تقليالً للشواغل الوطن 

   )العلم ال يعطيك بعضه حىت تعطيه كلك:(  جوفه، ولذلك يقال
  ؟الثالثفما : قلت
بالصرب ف.. أن يقنع من القوت مبا تيسر، وإن كان يسرياً، ومن اللباس مبا ستر مثله، وإن كان خلقاً : قال

  .وجيمع مشل القلب عن متفرقات اآلمال، فتفجر فيه ينابيع احلكم ،ينال سعة العلم يش، على ضيق الع
هذا العلم بامللك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق  ال يطلب أحد : الشافعي قال 

  . العيش وخدمة العلماء أفلح
على االحتراف فإن اهللا يعوضه ويأتيه العلم إال بالصرب على الذل، ومن آثر طلب العلم  ال يدرك : وقال

  . بالرزق من حيث ال حيتسب
  ؟الرابعفما : قلت
وأجود األوقات  ن يقسم أوقات ليله واره، ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر ال قيمة هلا، أ: قال

أنفع من  فظ الليل للحفظ األسحار، وللبحث األبكار، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة واملذاكرة الليل، وح
حفظ النهار، ووقت اجلوع أنفع من وقت الشبع، وأجود األماكن للحفظ كل مكان بعيد عن امللهيات، 

  .كالنبات، واخلضرة، واألار، وقوارع الطرق، وضجيج األصوات، ألا متنع من خلو القلب غالباً 
  ؟اخلامسفما : قلت
ألكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبالدة، كثرة األن  ،أكل القدر اليسري من احلالل: قال

وقصور الذهن، وفتور احلواس، وكسل اجلسم، هذا مع ما فيه من الكراهة الشرعية، والتعرض خلطر األسقام  
  : ليق كما  ،البدنية

ــراه    ــا تـ ــر مـ ــداء أكثـ ــإن الـ   فـ

   
ــراب    ــام أو الشـ ــن الطعـ ــون مـ    يكـ

    
لبغية منه، مع كثرة األكل والشرب والنوم، فقد رام مستحيالً يف ومن رام الفالح يف العلم وحتصيل ا

  . العادة
ما مأل ابن آدم وعاء :(  قال يكون أكثر ما يؤخذ من الطعام ما ورد يف احلديث عن النيب  واألوىل أن 
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شراً من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث  
يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ﴿ : وقد قال تعاىل ،فإن زاد فهو إسراف، ١)لنفسه

نيرِفسالْم بحال ي هرِفُوا إِنسال ت٣١:ألعراف(﴾  و(  
  ؟السادسفما : قلت
يزيد يف نومه يف اليوم والليلة على مثان ساعات،  ن يقلل نومه ما مل يلحقه ضرر يف بدنه وذهنه، والأ: قال

  .الزمان، فإن احتمل حاله أقل من ذلك فعل وهي ثلث 
مايل إذا رأيتكم تذاكرون : قال خلالد بن صفوان برجل لقد ذكرتين : ضحك بعض أصحايب، وقال
 . مسالخ إنسان ألنك محار يف :األشعار وقع علي النوم؟ فقال األخبار وتدارسون اآلثار وتناشدون 
فإن كان يشتهيه  ،فأعلم أنه ال يشتهيه ،إذا رأيت الرجل ينام عند احلديث :وذكر عن سليمان الداري قال

  . طار نعاسه 
يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره بترته وتفرج يف املسترتهات حبيث ومع ذلك ينبغي لطالب العلم أن : قال

يف بعض أماكن الترته يف  كان بعض أكابر العلماء جيمع أصحابه ، فقد وال يضيع عليه زمانه ،يعود إىل حاله
  . بعض أيام السنة، ويتمازحون مبا ال يضرهم يف دين وال عرض

والبسط بالفعل وفرط التمطي، والتمايل على اجلنب والقفا  يتجنب ما يعاب من اهلزل ينبغي أن و
   .والضحك الفاحش بالقهقهة

  ؟السابعفما : قلت
، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطلب العلم، وال سيما لغري اجلنس، وخصوصاً كثرة املخالطةن يترك أ: قال

وقلت فكرته، فإن الطباع شر آفة، وآفة العشرة ضياع العمر بغري فائدة، وذهاب املال والعرض إن  ملن كثر لعبه 
  . وذهاب الدين إن كانت لغري أهله كانت لغري أهل، 

اغد عاملا أو :(  النيب  ن ال خيالط إال من يفيد أو يستفيد منه، كما روي عن أوالذي ينبغي لطالب العلم 
يضيع عمره معه،  فإن شرع أو تعرض لصحبة من ، ٢)متعلما أو مستمعا أو حمبا وال تكن اخلامس فتهلك

اري على اجل فليتلطف يف قطع عشرته يف أوائل األمر قبل متكنها، فإن األمور إذا متكنت عسرت إزالتها، ومن 
  )سهل من الرفعأالدفع :( ألسنة الفقهاء 

اخلري، قليل الشر، حسن املداراة، قليل  ، كثري افإن احتاج إىل من يصحبه فليكن صاحلاً، ديناً، تقياً، ورع
ـ رضي اهللا عنه علي وقد قال املماراة، فإن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، أو ضجر صربه، 

  : ـ 
ــحب أ ــلال تصـــ ــا اجلهـــ   خـــ

   
ــاه  ــاك وإيـــــــ    و إيـــــــ

    
                                                

 .الترمذي رواه ) ١(
 .والطرباين يف األوسطالبزار رواه ) ٢(
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ــل أردى  ــن جاهـــ ــم مـــ   فكـــ

   
   حليمـــــاً حـــــني آخـــــاه   

    
ــاملرء   يقــــــاس املــــــرء بــــ

   
   إذا مــــــا هــــــو ماشــــــاه 

   
  : وقال آخر

ــك     ــان مع ــن ك ــدق م ــاك الص   إن أخ

   
   و مـــن يضـــر نفســـه لينفعـــك    

    
ــدعك   ــان صـ ــب زمـ ــن إذا ريـ   و مـ

   
ــك     ــه ليجمعـ ــل نفسـ ــتت مشـ    شـ

   
  :التأمل
وما مرادك منه؟ وهل هو شرط يف .. فحدثنا عن التأمل .. ة بذل اجلهد للتحصيل عرفنا ضرور: قلت
  ااهدة؟
فال ينبغي لطالب العلم أن يشغل جسده، ويترك عقله كسوال ال يبحث وال يتأمل وال .. أجل : قال

  .يفكر
  فهل هلذا من دليل؟: قلت
ما حيض على استعمال العقل والتأمل، إن القرآن الكرمي ال حيض على شيء ك.. كل األدلة مع هذا : قال

كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو  ﴿:لقد قال تعاىل مبينا الغرض من نزول القرآن الكرمي
  )٢٩:ص) (الْأَلْبابِ

فكري والتأمل، التفكر الذي ال ينشغل فآللئ احلقائق وجواهرها ال ميكن أن يناهلا من قعد به عقله عن الت
  .، أو ينشغل بالطالء على احلقيقةبالظواهر عن البواطن

ين أنبهك على رقدتك أيها املسترسل يف إ) :( جواهر القرآن(يف أمل تسمع إىل الغزايل، وهو يقول 
ساحل البحر ىل كم تطوف على إ ،املتلقف من معانيه ظواهر ومجال ،املتخذ دراسة القرآن عمال ،تالوتك

ىل جزائرها الجتناء إوتسافر  ،ما كان لك أن تركب منت جلتها لتبصر عجائبها أو ،مغمضا عينيك عن غرائبها
دمان إأوما تعري نفسك يف احلرمان عن دررها وجواهرها ب ،فتستغين بنيل جواهرها ،وتغوص يف عمقها ،أطايبها
ومنه يتشعب علم األولني واآلخرين كما  ،البحر احمليط أوما بلغك أن القرآن هو ،ىل سواحلها وظواهرهاإالنظر 

فظفروا  ،أوما تغبط أقواما خاضوا يف غمرة أمواجها ،البحر احمليط أارها وجداوهلا يتشعب عن سواحل
وساحوا  ،وغاصوا يف أعماقها فاستخرجوا الياقوت األمحر والدر األزهر والزبرجد األخضر ،بالكربيت األمحر

وتعلقوا اىل جزائرها واستدروا من حيواناا  ،تقطوا العنرب األشهب والعود الرطب األنضرفال ،يف سواحلها
   ١)الترياق األكرب واملسك األذفر

                                                
 .٢١:جواهر القرآن) ١(
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وإذا  ،من بلغه القرآن فكأمنا كلمه اهللا:( قوله  حممد بن كعب القرظيوقد مسعته ينقل عن .. بلى : قلت
يقرأ العبد كتاب مواله الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل  قدر ذلك مل يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقرؤه كما

  )مبقتضاه
نتدبرها يف  ،هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده (:قوله بعض العلماءونقل عن 

  )وننفذها يف الطاعات والسنن املتبعات ،ونقف عليها يف اخللوات ،الصلوات
إن القرآن ربيع  ،زرع القرآن يف قلوبكم يا أهل القرآن ما(: يقولأنه كان مالك بن دينار ونقل عن 

  )املؤمن كما أن الغيث ربيع األرض
لو شئت ألوقرت سبعني بعرياً من تفسري :( ـ رضي اهللا عنه ـ قوله علي بل نقل على : قال بعض الطلبة

  .، مع أن تفسريها الظاهر ال يصل إىل هذا املقدار، بل هو دونه بكثري)فاحتة الكتاب
  )ال يفقه الرجل حىت جيعل للقرآن وجوهاً :(ـ رضي اهللا عنه ـ  ال أبو الدرداءوق

:( قوله  آخر، وعن )لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر(: قوله بعض العلماءونقل عن 
إذ لكل  ،مث يتضاعف ذلك أربعة أضعاف. القرآن حيوي سبعة وسبعني ألف علم ومائيت علم إذ كل كلمة علم

   )مة ظاهر وباطن وحد ومطلعكل
ال حتسنب هؤالء الورثة مبتدعني يف هذا، فإن القرآن كالم اهللا، وكالم اهللا ال ميكن ألحد أن حيصي : قال
  .. أغراضه

فال ميكن لعقول كسول أن خيرج بالقرآن عن .. ولكن حتصيل كل هذا حيتاج إىل التأمل والتدبر واملعاناة 
وهلذا، فإن املعلم الكامل هو الذي يريب تالميذه على استعمال عقوهلم، ال الذي  ..كسوة األلفاظ اليت جاء ا 

  .حيضهم على التقليد
وهلذا يعقب اهللا تعاىل على القضايا اليت ال ميكن للعقل أن يعرفها بادئ الرأي بكوا من اختصاص أويل 

فال ميكنكم أن تفهموا حقائق القرآن إال  اشحذوا عقولكم بالفكر النري لتصري ألبابا،: (وكأنه يقول لنااأللباب، 
  )بذلك

يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثرياً وما ﴿ :وهو يقولتعاىل امسع إىل اهللا 
علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم هو الَّذي أَنزلَ ﴿ :، وقال )٢٦٩:البقرة) (يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

لْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما يعلَم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء ا
آل ) (بِه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْباتأْوِيلَه إِلَّا اللَّ

آل ) (ابِإِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْب ﴿:، وقال )٧:عمران
قُلْ ال  ﴿:، وقال)١٧٩:البقرة) (ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ﴿ :، وقال)١٩٠:عمران

ابِ لَعي الْأَلْبا أُولي قُوا اللَّهفَات بِيثةُ الْخكَثْر كبجأَع لَوو بالطَّيبِيثُ ووِي الْختسونَيحفْلت ١٠٠:املائدة) (لَّكُم( ،
يه وتفْصيلَ لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثاً يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يد﴿ :وقال

أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق ﴿ :ال،  وق)١١١:يوسف) (كُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ
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هذَا بالغٌ للناسِ ولينذَروا بِه وليعلَموا أَنما هو ﴿ :،  وقال)١٩:الرعد) (كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ
 ذَّكَّريلو داحو ابِإِلَه٥٢:ابراهيم) (أُولُو الْأَلْب(  

هو الذي ال يكتفي بأن يعطي تالميذه املعلومة جاهزة  وهلذا، فإن األستاذ املاهر املسنت بسنة رسول اهللا 
من دون أن مينحهم فرصة للتأمل واالجتهاد للوصول إليها، بل يدع لعقوهلم فرصا كثرية للنظر والبحث 

  .والتأمل
النيب دخل : ـ رضي اهللا عنه ـ قالهريرة رواه أبو  رتين حبديث لرسول اهللا لقد ذك: قال بعض الطلبة

 فدخل رجل فصلى ، مث جاء فسلم على النيب  ،املسجد فرد النيب ،  ارجع فصل : عليه السالم قال
:(  فقال رسول اهللا  ،فسلم عليه مث جاء إىل النيب  ،فإنك مل تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى

والذي بعثك : فقال الرجل ،حىت فعل ذلك ثالث مرات) ارجع فصل فإنك مل تصل( :مث قال) يك السالموعل
مث  ،مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ،إذا قمت إىل الصالة فكرب:( قال ف ،ما أحسن غري هذا علمين! باحلق

 ،مث ارفع حىت تطمئن جالساً ،داًمث اسجد حىت تطمئن ساج ،مث ارفع حىت تعتدل قائماً ،اركع حىت تطمئن راكعاً
  ١)مث افعل ذلك يف صالتك كلها

ومل حيسن فيها بأسلوب عملي جيعل املتعلم يكتشف اخلطأ  ،الذي أساء يف صالتههذا الرجل  قد علم ف
املراجعة  ىلإعن تعليمه أوالً حىت افتقر  مل سكت النيب  :فإن قيل(: القاضي عياض قال الذي وقع فيه بنفسه، 

ألن الرجل ملا مل يستكشف احلال مغتراً مبا عنده سكت عن تعليمه زجراً له وإرشاداً إىل  :بعد أخرى ، قلناكرة 
  )أنه ينبغي له أن يستكشف ما استبهم عليه ، فلما طلب كشف احلال بينه حبسن املقال

واستجماع نفسه ال شك يف زيادة قبول املتعلم ملا يلقى إليه بعد تكرار فعله (: وقال ابن دقيق العيد 
   ٢)وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجود املبادرة إىل التعليم ال سيما مع عدم اخلوف

فأتى  كنا عند رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعاىل عنه  -عن ابن عمر وأروي يف ذلك حديثا : قال آخر
؟ فوقع الناس يف شجر أن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وهي مثل املسلم، حدثوين ما هي: جبماد، فقال

يا رسول اهللا أخربنا ما هي يا رسول اهللا : فوقع يف نفسي أا النخلة، فاستحييت، فقالوا: الوادي، قال عبد اهللا
ن تكون قلتها أحب إيل من أن أل: فحدثت أيب مبا وقع يف نفسي، فقال: ، قال عبد اهللا)هي النخلة( :؟ قال

  .٣يكون يل كذا وكذا
  :احلفظ
  فحدثنا عن احلفظ، ومل كان شرطا يف ااهدة؟.. ا التأمل عرفن: قلت
إن طالب العلم املتفرغ له هو الذي يستعمل مجيع ما وهبه اهللا من طاقات يف خدمة العلم الذي يطلبه : قال

  .ومبا أن الذاكرة من طاقات اإلنسان، فإن طالب العلم يستثمرها أعظم استثمار.. 

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 )٣٢٨/  ١٢. ( فتح الباري : انظر) ٢(
 .رواه البخاري) ٣(
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رف املختلفة يف كل حني ليستنتج منها معارف جديدة، أو ليخدم ا من فالعامل حيتاج إىل إحضار املعا
يريد أن خيدمه، وما مل تكن هذه املعارف حاضرة يف ذهنه، فإنه ال ميكن أن يفيد ا أحدا، بل ال ميكن أن 

  .يستفيد هو نفسه منها
  فهل ورد يف النصوص املقدسة ما يدل على ذلك؟: قلت
بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنا ﴿ :تعاىل أمل تسمع قوله .. أجل : قال

  ؟)٤٩:العنكبوت) (إِلَّا الظَّالمونَ
  .. بلى : قلت
وهلذا ربطت اآلية بني .. إن هذه اآلية حتمل دعوة عظيمة للحفظ، فال ميكن أن يتعلم من مل حيفظ : قال

إن أردت أن تصري من أهله، فاشحذ ذاكرتك، : الصدور، وبني أهل العلم، وكأا تقول لطالب العلماحلفظ يف 
  .ووسع صدرك ليصبح خمزنا للعلوم

  فهل ورد يف السنة ما يدل عليه؟.. هذا يف القرآن : قلت
ـ تشجيعا على احلفظ ـ يقدم حافظ القرآن على غريه يف  فالرسول .. السنة متتلئ بذلك : قال

  :إلمامة وغريهاا
يؤم القوم أقرؤهم :(  قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب مسعود األنصاري ففي احلديث 

فإن كانوا  ،فأقدمهم هجرة ،فإن كانوا يف السنة سواء ،فأعلمهم بالسنة ،فإن كانوا يف القراءة سواء ،لكتاب اهللا
  ٢)وال يقعد يف بيته على تكرمته إال بإذنه ،الرجل يف سلطانهوال يؤمن الرجل  ،١فأقدمهم سلما ،يف اهلجرة سواء

 ،وكان عمر يستعمله على مكة ،بعسفانـ رضي اهللا عنه ـ لقي عمر أنه نافع بن عبد احلارث وعن 
: موىل من موالينا قال: ومن ابن أبزى؟ قال: قال ،ابن أبزى: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: فقال

أما إن نبيكم : قال عمرف ،إنه قارئ لكتاب اهللا عز وجل ، وإنه عامل بالفرائض: ؟ قال!فاستخلفت عليهم موىل
 ذا الكتاب أقواما(: قد قال ٣)ويضع به آخرين ،إن اهللا يرفع  

 :مث يقول ،كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر بن عبد اهللا و
   .٤فإن أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد ؟أيهما اكثر أخذا للقرآن

إن من إجالل اهللا تعاىل إكرام ذي (: قال أن الرسول ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب موسى األشعري و
  ٥)الشيبة املسلم ، وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه ، وإكرام ذي السلطان املقسط

اإلفتاء مكانة أي مكانة، فقد كانوا املقدمني يف  وقد كان حلفظة القرآن الكرمي يف عهد السلف األول
كان القراء أصحاب جمالس عمر :(  قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن عباس ، فوالشورى وأخذ الرأي

                                                
 )سنا(مكان سلما : قال األشج يف روايته) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .مسلمرواه ) ٣(
 .البخاريرواه ) ٤(
 .أبو داودرواه ) ٥(
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  ١)ومشاورته كهوال كانوا أو شبانا
كانوا ، ورآنإذا حدثت هلم هزة أو انتكاسة استنجدوا بأهل الق، كان املسلمون يف موقعة اليمامة الشهريةو

فيقومون، ويقوم من ورائهم املسلمون، حىت استشهد يف اليمامة  ،)يا أهل القرآن(: ينادون عليهم يقولون
فقاموا  ،)يا أهل البقرة(: مث قام املسلمون بعد ذلك ينادون على حفاظ سورة البقرة ،مخسمائة حافظ للقرآن

  .حىت مات منهم خلق كثري
  فهل ورد يف النصوص ما يدل على حفظ غريه؟..  هذا يف حفظ القرآن الكرمي: قلت
كل ما ذكر يف حفظ القرآن يدل على حفظ غريه، فال ميكن أن يصري العامل عاملا، وهو ناس ملا : قال

  .تعلمه
يكون يف مقامه ذلك إىل قيام الساعة إال  ،مقاما ما ترك شيئا قام فينا رسول اهللا : عن حذيفة قال

وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه  ،قد علمه أصحايب هؤالء ،نسيه من نسيهو ،حفظه من حفظه ،حدث به
  ٢)مث إذا رآه عرفه ،فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه

وأما  ،فأما أحدمها فبثثته :وعاءين حفظت من رسول اهللا : (قال ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و
  ٣)ماآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعو

 ما حفظت ق إال من يف رسول اهللا : ( قالت ـ رضي اهللا عنها ـ عن بنت حلارثة بن النعمان و
  ٤)واحدا وكان تنورنا وتنور رسول اهللا : خيطب ا كل مجعة قالت

فحدث  ،ومعنا الشعيب ،كنت مع األسود بن يزيد جالسا يف املسجد األعظم: عن أيب إسحاق قال و
مث أخذ األسود كفا من حصى  ،مل جيعل هلا سكىن وال نفقة ت قيس أن رسول اهللا الشعيب حبديث فاطمة بن

لقول امرأة ال ندري  ال نترك كتاب اهللا وسنة نبينا  :قال عمر ،ويلك حتدث مبثل هذا :فقال ،فحصبه به
هِن وال يخرجن إِلَّا أَنْ ال تخرِجوهن من بيوت﴿ :هلا السكىن والنفقة قال اهللا عز وجل  ،لعلها حفظت أو نسيت

 ةنيبم ةشبِفَاح نيأْت١من اآلية: الطالق(﴾ ي(  
ويعتربونه جمرد .. لكين أرى البعض يتهمون من حيفظ .. كل ما ذكرته ال ميكن ألحد أن جيادل فيه : قلت

  .وأن الكامل من يفهم، ال من حيفظ.. وعاء 
بل إنه ال يعني على الفهم شيء كما يعني عليه احلفظ .. فظ، ويفهم واألكمل من جيمع بينهما، فيح: قال

  .فاحلافظ الذي يردد بلسانه ما حيفظه ال حمالة سريدده يف عقله وقلبه، فيفهمه ويستوعبه، فيجمع بني احلسنيني.. 
ت باإلضافة إىل أن الذي ال حيفظ ال يطيق أن يفيد بعلمه كل حني، فهو معلق بكراريسه وكتبه إن حضر

  .أجاب، وإال مل يطق جوابا
لقد ذكرتين حبادثة حصلت للغزايل كانت سببا يف جلوئه إىل احلفظ، قال حيكي عن : قال بعض الطلبة

                                                
 .البخاريرواه ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .رواه البخاري) ٣(
 .رواه البخاري) ٤(
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ارجع  :وقال ،فالتفت إىل مقدمهم ،فتبعتهم ،وأخذ العيارون مجيع ما معي ومضوا ،قطعت علينا الطريق: نفسه
فما هي بشيء  ،لسالمة منه أن ترد على تعليقيت فقطأسألك بالذي ترجو ا :فقلت له، وحيك وإال هلكت

هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة  ،كتب يف تلك املخالة :فقلت؟ وما هي تعليقتك :فقال يل، تنتفعون به
وبقيت بال  ،فتجردت من معرفتها ،كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك :وقال ،فضحك، علمها
  .م إىل املخالةفسل ،مث أمر بعض أصحابه، علم

فلما وافيت طوس أقبلت على االشتغال  ،هذا مستنطق أنطقه اهللا لريشدين به يف أمري :فقلت :قال الغزايل
  .١وصرت حبيث لو قطع على الطريق مل أجترد من علمي ،ثالث سنني حىت حفظت مجيع ما علقته

  )ده علماًكل علم ال يدخل مع صاحبه احلمام فال تع (:عبد الرزاق وقال : قال آخر
  )كل علم ال يدخل معي احلمام فليس بعلم(: وقال األصمعي: قال آخر
  )إمنا العلم ما حواه الصدر ،ليس العلم ما حواه القمطر(: وقال ميوت بن الزرع العبدي: قال آخر
االحتفاظ مبا يف صدرك أويل من درس ما يف كتابك واجعل كتابك : قال اخلليل بن أمحد و: قال آخر

  . ما يف صدرك للنفقة و ، ك رأس مال
استب : على النظر يف عملي وهو حيضين ،قال يل أيب: وقال أبو عيسى عبد الرمحن بن إمساعيل: قال آخر

فاتذل ذلك الرجل، وظن أنه قد قابله بشيء عظيم، مث عمل يف صالح  ،يا رففي: فقال أحدمها لألخر رجالن 
رففي ما  يا : استببنا يوم ما كذا وكذا فقلت يل : متازحا فقال له  بينهما فاصطلحا، فلما كان يف بعض األيام ما 

  . رأيتك تكتب العلم وتضعه على الرف: الرففي؟ قال 
  : قوله أنشد أبو الفتح هبة اهللا بن عبد الواحد البغدادي لبشاروقد : قال آخر

  علمـــــي معـــــي أينمـــــا ميمـــــت يتـــــبعين    

   
ــن صـــــندوق      ــاء لـــــه ال بطـــ ــين وعـــ    بطـــ

    
ــت يف ــي   إن كنــ ــه معــ ــم فيــ ــان العلــ ــت كــ   البيــ

   
   أو كنــــت يف الســــوق كــــان العلــــم يف الســــوق     

    
  : البصريني ضوأنشد بع: قال آخر

  رب إنســـــان مـــــأل أســـــفاطه

   
ــط   ــد خيـ ــو بعـ ــم وهـ    كتـــب العلـ

    
                                                

، ة نظام امللك من ذيل ابن السمعاينوقد روى هذه احلكاية عن الغزايل أيضا الوزير نظام امللك كما هو مذكور يف ترمج) ١(
 .٦/٨٥: طبقات الشافعية الكربى: انظر
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ــال   ــه قـ ــن علمـ ــته عـ ــإذا فتشـ   فـ

   
ــفط     ــي يف السـ ــا خليلـ ــي يـ    علمـ

    
  بكـــــراريس جيـــــاد أحـــــرزت

   
   وخبـــــط أي خـــــط أي خـــــط 

    
ــت   ــإذا قلـ ــا فـ ــات أرنـ ــه هـ   لـ

   
ــك حلييـــه مجيعـــا وامـــتخط        حـ

   
 ـ : وقال ابن بشري األزدي : قال آخر

  أشـــــهد باجلهـــــل يف جملســـــي

   
ــتودع    ــت مســ ــي يف البيــ    وعلمــ

    
  إذا مل تكـــــن حافظًـــــا واعيـــــا

   
  فجمعـــــك للكتـــــب ال تنفـــــع

   
  فكيف ميكن حفظ كل ذلك؟.. بل هي أكثر من أن تنحصر .. ولكن العلوم كثرية : قلت
حنن فقط .. إن اهللا تعاىل حبكمته ورمحته زود اإلنسان بطاقات عظيمة ال ميكن تصورها أو حدها : لقا

  .بكسلنا وضعفنا وقصورنا نتوهم أن اهللا أعطانا القليل، فلذلك نستسلم للعجز، ونتعلل بالطاقة احملدودة
مث ال يلبث أن يصري واديا  ،بن الرجل ليطلب العلم وقلبه شعب من الشعاإ: يذكر هذاقال الزهري لقد 

  . يوضع فيه شيء إال التهمه  ، ال 
القلب ،  كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق إال :(كان العلماء يقولون: عن احلارث ابن أيب أسامة قالو

   )فإنه كلما أفرغ فيه أتسع
  .فما أكثر حفاظ اإلسالم.. ويف تارخينا ما يدل عليه .. سلمت لك يف هذا : قلت

  ..  حيفظ ألف ألف حديثلقد كان أمحد : قال بعض الطلبة
  .. من الكتب ابن جرير الطربي حيفظ محل مثانني بعريا وكان : قال آخر
وحفظ ثالمثائة ألف بيت من الشعر استشهادا  ،وحفظ ابن األنباري يف كل مجعة ألف كراس: قال آخر

  .. للنحو 
  .. أو نظرة وكان اإلمام الشافعي حيفظ من مرة : قال آخر
  .. يف ليلة واحدة الكرمي ابن سينا القرآن حفظ و: قال آخر
  . ١أبو زرعة ألف ألف حديثوحفظ : قال آخر

  فما سرها؟.. إا لذاكرة عجيبة هي تلك الذاكرة اليت حتمل كل هذا : قلت
ولقطة أال ترى كيف حيفظ قومك األفالم، فيوردوا مشهدا مشهدا .. اهلمة والصدق والصفاء : قال

                                                
لحافظ جالل ل )مثار منتهى العقول يف منتهى النقول(، نقال عن )غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب(ذكر ذلك يف ) ١(

 .الدين السيوطي
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  لقطة؟
  .أرى ذلك.. بلى : قلت
  فكم جملدا هي تلك اللقطات احملفوظة؟: قال
  .هي جملدات كثرية ال ميكن حصرها: قلت
لقد ترفعت مهتهم عن السفاسف، ففتح اهللا عليهم من العلوم .. فأفالم أهل العلم هي تلك الكتب : قال

  .ومن حفظ العلوم ما مأل غريهم بالعجب
  ؟يعني عليهفما الذي .. ظ رغبتنا يف احلف: قلت
كَما أَرسلْنا فيكُم رسوالً ﴿ :قال تعاىل .. فال ميكن أن تكتب يف أوراق مكتوبة .. أوله الصفاء : قال

كُونت ا لَمم كُملِّمعيةَ وكْمالْحو ابتالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزيا وناتآي كُملَيلُو عتي كُمنونَوملَمع١٥١:البقرة) (ا ت( 
  .فال ميكن ملن تلطخ باألوزار أن يستوعب األسرار.. انظر كيف قدم اهللا تعاىل التزكية على العلم .. 

انظر كيف قرن ..  )٢٨٢من اآلية: البقرة)(واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم﴿ :وقال تعاىل 
  .فال يتعلم حقيقة العلم إال من اتقى اهللا حق التقوى.. لتقوى بالعلم اهللا ا

  فما الثاين؟.. هذا األول : قلت
ـ طالب  أيبعن علي بن ف.. فال يثبت احلفظ مثل التكرار .. ما تريد حفظه على قلبك تكرير : قال

 . وال تتركوه يدرس ،تزاوروا وتدارسوا احلديث: رضي اهللا عنه ـ قال
 .ال يدرسئأطيلوا ذكر احلديث ل: ةعلقموقال 

فلم تزل يده يف الطست حىت  ،فتذكر حديثًا ،وضع طست بني يدي ابن شهاب: وقال الليث بن سعد
  .الفجر حىت صححه طلع 

  .اجعلوا احلديث حديث أنفسكم ، وفكر قلوبكم حتفظوه: وقال سفيان الثوري 
  .تركوادرست و: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال : وقيل لألصمعي 

واألعمش عن أيب صاحل عن أيب : فسمعت صائحا يصيح  ،دخلت مقربة بتستر: وقال جعفر املراغي 
فكنت  ساعة طويلة ، .. ، واألعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة، واألعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة  هريرة

 . ألعمش وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث ا ،أطلب الصوت إىل أن رأيت ابن زهري
  فما الثالث؟.. هذا الثاين : قلت
نسيته ،  ليضبط لك ما مل تضبطه، ويفتح عليك ما .. ك فظ مع غريحتمذاكرة ما .. املذاكرة : قال

يا : كان يقول ـ رضي اهللا عنه ـ سعيد بن جبري أن ابن عباس حدث .. يضيف لك جديدا إن كان عنده و
إن أخطأت فتحت : أحدث وأنت شاهد ؟ قال : قلت، حدث ،ديا سعي: ويقول ،سعيد أخرج بنا إيل النخل

 . كعلي
 . إنه ليطول علي الليل حىت ألقي أصحايب فأذاكرهم: وعن إبراهيم النخعي قال 

 . من أكثر مذاكرة العلماء مل ينس ما علم واستفاد ما مل يعلم: وعن عبد اهللا بن املعتز قال 
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 . ظ حديثاً فلم يذاكر به تفلت منه كل من حف: وعن إبراهيم األصبهاين قال 
  فما الرابع؟.. هذا الثالث : قلت
عن إبراهيم النخعي ف.. فليس شيء أكثر ترسيخا للعلم يف الذهن من إنفاقه .. فظ حتتعليم الناس ما : قال

فعل ذلك كان  فإنه إذا  ،ولو أن حيدث به من ال يشتهيه ،من سره أن حيفظ احلديث فليحدث به: قال 
  .اب يف صدرهكالكت

سألت وكيعاً عن الرجل يطلب العلم ، ويف نيته أن يذاكر به ويتحدث : إسحاق بن راهويه قالوحدث 
طلبنا هذا : نا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت قال حدث ،يا ابن أخي: أتراه يأمث يف ذلك؟ قال  ،أو حنو ذلك به 

  .مث جاءت النية والعمل بعد ،العلم ومالنا فيه نية 
: فيقول ،فيوقظها ،وهى نائمة ،فيأيت إىل جارية له ،بن شهاب أنه كان يسمع العلم من عروة وغريهوعن ا

 ،قد علمت أنك ال تنتفعني به: فيقول ! مايل وما هلذا احلديث ؟: فتقول، امسعي حدثين فالن كذا وفالن كذا 
 .ولكن مسعته اآلن فأردت أن استذكره

فكان الزهري جيمع األعاريب فيحدثهم : هري إىل الشعب، قال ذهبنا مع الز: وعن زياد بن سعد قال 
  .يريد احلفظ 

  ؟السنة اليت ورثتموها يف كيفية ذلكوعينا كل هذا فما : قلت
وهم ورثوه عن أسالفهم إىل السلف األول من ورثة رسول اهللا .. لقد ورثنا عن سلفنا من العلماء : قال

 يف ذلك منهجا متكامال:  
ه قبل حفظه تصحيحاً متقناً، إما على الشيخ وإما على غريه ممن يعينه، مث ؤما يقرفيه بتصحيح يبدأ الطالب 
وال حيفظ شيئاً قبل  ،مث يكرر عليه بعد حفظه تكراراً جيداً، مث يتعاهده بعد ذلك ،حفظاً حمكماً حيفظه بعد ذلك 

  .التحريف والتصحيف تصحيحه، ألنه يقع يف 
ن حيضر معه الدواة والقلم أينبغي بل فإنه من أضر املفاسد،  ،خذ من الكتبالعلم ال يؤ ويف منهجنا أن

للتصحيح يف جملس التصحيح، وأما التصحيح حال الدرس، فكان بعضهم مينع منه ملا فيه من االشتغال عن 
  . تقرير الشيخ، وإمنا جيعل عليه عالمة ليصلحه بعد فراغه وبضبط ما يصححه لغةً وإعراباً 

ن رده خالف الصواب أو علمه، كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه هلا أعليه لفظة، وظن  يخ وإذا رد الش
سبيل االستفهام، فرمبا وقع ذلك سهواً أو سبق لسان لغفلة، وال يقل بل هي  الشيخ، أو يأيت بلفظ الصواب على 

رجع الشيخ إىل الصواب فال  فهل جيوز فيها كذا؟ فإن: ينتبه قال كذا، بل يتلطف يف تنبيه الشيخ له، فإن مل 
الحتمال إن يكون الصواب مع الشيخ، وذلك أنه إذا حتقق  كالم، وإال ترك حتقيقها إىل جملس آخر يتلطف 

  .تداركه خطأ الشيخ يف جواب مسألة ال يفوت حتقيقه، وال يعسر 
ة أو تصريح، فإن ترك احلال بإشار فإن كان السائل غريباً، أو بعيد الدار، تعني تنبيه الشيخ على ذلك يف 

كتب قبالته بلغ العرض  ذلك خيانة للشيخ فيجب نصحه مبا أمكن من تلطف أو غريه، وإذا وقف على مكان 
  . والتصحيح
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  .. باحلفظ ويبكر به  يبدأن مث على الطالب أ
  .شرح حمفوظاته املختصرات وضبط ما فيها من االشكاالت والفوائد املهماتمث عليه أن يبحث عن 

مع املطالعة الدائمة، وتعليق ما مير به أو يسمعه من الفوائد النفيسة،  نتقل إىل حبث املبسوطات يه أن يمث عل
والفروق بني أحكام املتشاات من مجيع أنواع العلوم، وال  واملسائل الدقيقة، والفروع الغريبة، وحل املشكالت 

  .إىل تعليقها وحفظها يستقل فائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر 
وال يقنع من  ه،يف طلب العلم عالية، فال يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثريمث عليه أن يكون صاحب مهة 

األنبياء بيسرية، وال يؤخر حتصيل فائدة متكن منها أو يشغله األمل والتسويف عنها، فإن للتأخري آفات،  إرث 
الزمن الثاين غريها ويغتنم وقت فراغه ونشاطه، وزمن عافيته  يف الزمن احلاضر، حصل يف وألنه إذا حصلها 

  . وقلة شواغله، قبل عوارض البطالة، أو موانع الرياسة وشرخ شبابه، ونباهة خاطره، 
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  السمت
بعد أن انتهينا من دراسة ما يتطلبه الفرع الثاين من علوم وآداب، انتقلنا إىل الفرع الثالث، وهو فرع 

  )السمت(
وحنن يف الركن املرتبط ذا من حمضرة اآلداب ـ شيخنا حممد األمني الشنقيطي عن معىن   وقد سألنا ـ

من كالم الصاحلني يف أحواهلم مجيعا هيئة السمت احلسن هو التزام  : السمت، وضرورته لطالب العلم، فقال
عن غريه ليستفيدوا  فال ميكن لطالب العلم إال أن مييز.. غريها وحركات وسكنات و اتعامالت وهيئموفعال و

  .منه
  فكيف تعترب التميز شعارا للصاحلني؟.. أليس قد أمرنا أن نكون كالناس؟ : قلت
روي أن عمر بن .. وهذا قد حذر منه الصاحلون .. نوع هو حمض كرب ومسعة ورياء : التميز نوعان: قال
ليس  ،رقبة إرفع رقبتكيا صاحب ال: وهو يطأطى رقبته فقال ،نظر إىل رجلـ رضي اهللا عنه ـ اخلطاب 

  . إمنا اخلشوع يف القلوب ،اخلشوع يف الرقاب
 ،وهو ساجد يبكي يف سجوده ويدعو ،على رجل يف املسجدـ رضي اهللا عنه ـ أمامة الباهلي وأتى أبو 

  .لو كان هذا يف بيتك..  أنت أنت: فقال له أبو أمامة
ألن السمت  ،شرف من إظهاره بالنهارفإنه أ ،أظهر السمت بالليل: وقال حممد بن املبارك الصوري

  .والسمت بالليل لرب العاملني ،بالنهار للمخلوقني
وينشط  ،يكسل إذا كان وحده :للمرائي ثالث عالمات: ـ رضي اهللا عنه ـ وقال علي بن أيب طالب 

  . وينقص إذا ذم به ،ويزيد يف العمل إذا أثين عليه ،إذا كان يف الناس
  وهو السمت املذموم، وهو الذي كنت أعنيه، فما الثاين؟.. هذا السمت األول : قلت
فلما .. ولكن صاحبه ابتدأ بسمت الباطن، فحسنه ومجله وزينه .. هو يف ظاهره كالسمت األول : قال

  .اعتدل باطنه بالطاعات زين اهللا ظاهره مبا ميأل اهللا القلوب هيبة منه وتوقريا له
اهلَدي الصاحل ، والسمت الصاحل ، واالقتصاد :( نبوة، فقال هذا النوع من السمت من ال وهلذا اعترب 

   ١)جزء من مخسة وعشرين جزءاً من النبوة
يبني لنا أن الذي يتحلى بالسمت الصاحل واهلدي الصاحل يقتدى به وحياكي بعض صفات النبوة ، وهذا 

  .وكفى بذلك شرفاً
  أيف القرآن الكرمي ما يشري إىل هذا؟: قلت
  .لى الكتاب الذي فيه بيان كل شيء أال يكون فيه مثل هذايستحيل ع: قال
  فأين هو فيه؟: قلت
.. فكل آية يف القرآن الكرمي حتمل أدبا يزين به الباطن، ليربز أثره بعد ذلك إىل الظاهر .. فيه مجيعا : قال

                                                
 .رواه أمحد وأبو داود عن ابن عباس) ١(
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كان :(   ، وقول عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ عن رسول اهللا١)أدبين ريب فأحسن تأدييب:( أمل تسمع قوله 
  ؟٢)خلقه القرآن
  .فاذكر يل منوذجا ييسر يل فهم ذلك.. بلى : قلت
  .يف القرآن الكرمي) عباد الرمحن(اقرأ ما ورد يف صفات : قال

﴾  ﴿ وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سالماً:أخذت أقرأ 
  )٦٣:الفرقان(

  أال ترى أن اآلية بدأت وصف عباد الرمحن بكوم ميشون؟.. حسبك : قال
  .ولكنها لو اكتفت مبشيهم فقط ملا كان لعباد الرمحن يف هذا أي ميزة.. بلى : قلت
  فبم وصفت مشيتهم؟: قال
  إا ذكرت أم ﴿ يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً ﴾ .. باهلون : قلت
والذي حنرص على تعليمه هنا يف .. والذي هو جزء من النبوة .. ذا هو السمت احلسن الصاحل فه: قال

  .هذه احملضرة
  أهو مرتبط باملشي فقط؟: قلت
  .فلكل سلوك هونه اخلاص به.. بكل سلوك من سلوكيات احلياة : قال
  فما سر بدئكم به قبل التعليم؟: قلت
خترج  فاملدارس املستنة بسنة رسول اهللا .. مست أهل العلم  ألنه ال ميكن أن يتعلم من مل يكن له: قال

  .املتأدبني ال املشاغبني
  أللسمت احلسن تأثريه يف التحصيل؟: قلت
ولعله أخربك عن جمالس .. لقد صحبت الوارث .. لو مل يكن له تأثريه يف التحصيل مل نبدأ به : قال

  .ذاما رواه لك من أحاديث يف هعفحدثنا ..  رسول اهللا 
ما يتكلم  كنا عند رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ أسامة بن شريك لقد حدثنا عن .. أجل : قلت

  .٣الطريمنا متكلم، كأن على رؤوسنا 
، وأصحابه حوله، وعليهم السكينة، كأمنا على رؤوسهم الطري، فسلمت،  أتيت رسول اهللا : ويف رواية

  .٤مث قعدت، وذكر احلديث
من رجل يف جنازة  خرجنا مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ اء بن عازب عن الربوحدثنا 

                                                
 يف أدب اإلمالء من حديث ابن مسعود، والعسكري يف األمثال، وابن اجلوزي يف األحاديث أبو سعد بن السمعاينرواه ) ١(

 .وصححه أبو الفضل بن ناصر ،ال يصح: الواهية من حديث علي، وقال
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود) ٢(
 .ابن حبان واحلاكم، والذهيب، وأقره، ورواه الطرباين بسند صحيحرواه ) ٣(
 .وأبو داود، وابن ماجهأمحد، رواه ) ٤(
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  .١، وجلسنا حوله، كأمنا على رؤوسنا الطرياألنصار فانتهينا إىل القرب، وملا يلحد، فجلس رسول اهللا 
  .٢لهمل ترتفع رؤوسنا إليه إعظاما  إذا قعدنا عند رسول اهللا  كنا: عن ابن بريدة عن أبيه قالوحدثنا 

أن يعلم أصحابه، ويستفيد أصحابه من أحاديثه وتعليمه يف جملس  هل كان ميكن لرسول اهللا : قال
  ترتفع فيه األصوات، وال يرعى بعضهم حرمة بعض؟

  .ال ميكن ذلك.. ال : قلت
وسنة سلف األمة  وهو سنة رسول اهللا .. يبدأ باألدب قبل التعليم  وهلذا كان رسول اهللا : قال
إِنَّ الَّذين ينادونك من وراِء الْحجرات أَكْثَرهم ال ﴿ :بل إن القرآن الكرمي حض عليه وأمر به، فقال ..  الصاحل
  )٤:احلجرات) (يعقلُونَ

يا أَيها الَّذين َآمنوا ) ١(ه سميع عليم يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّ
حضٍ أَنْ تعبل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجلَا تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعرلَا لَا ت متأَنو الُكُممطَ أَعب

نَ أَصواتهم عند رسولِ اللَّه أُولَئك الَّذين امتحن اللَّه قُلُوبهم للتقْوى لَهم مغفرةٌ إِنَّ الَّذين يغضو) ٢(تشعرونَ 
 يمظع رأَج٣(و ( َلُونقعلَا ي مهأَكْثَر اترجاِء الْحرو نم كونادني ينإِنَّ الَّذ)٤(وا حربص مهأَن لَوو جرخى تت

 يمحر غَفُور اللَّهو ما لَهريلَكَانَ خ هِماحلجرات(﴾ )٥(إِلَي(  
عن ابن فمما روي يف ذلك .. إن ما روي يف سبب نزول اآليات يدل على ما ذكرت : قال بعض الطلبة

حني قدم  واما عند النيب كاد اخليران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، رضي اهللا عنهما، رفعا أص: أيب ملَيكَة قال
فقال أبو بكر  ،عليه ركب بين متيم، فأشار أحدمها باألقرع بن حابس أخي بين جماشع، وأشار اآلخر برجل آخر

يا أَيها ﴿ :تعاىل فارتفعت أصواما يف ذلك، فأنزل اهللا. ما أردت خالفك: قال ،ما أردت إال خاليف: لعمر
فَعروا ال تنآم ينطَ الَّذبحضٍ أَنْ تعبل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجال تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَص

بعد هذه اآلية  فما كان عمر يسمع رسول اهللا : ، قال ابن الزبري)٢:احلجرات) (أَعمالُكُم وأَنتم ال تشعرونَ
  .٣حىت يستفهمه
يا أَيها الَّذين ﴿ : ملا نزلت هذه اآلية: قالـ رضي اهللا عنه ـ أنه عن أىب بكر الصديق روي و: قال آخر

 بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا ال تنرار: ، قلت﴾آم٤يا رسول اهللا، واهللا ال أكلمك إال كأخي الس.  
يا رسول : افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل نيب أنس بن مالك، رضي اهللا عنه، أن الوحدث : قال آخر

شر، كان يرفَع صوته : ما شأنك؟ فقال: فأتاه فوجده يف بيته منكِّسا رأسه، فقال له ،اهللا، أنا أعلم لك علمه
فأخربه أنه قال كذا وكذا،  فأتى الرجل النيب . ، فقد حبط عمله، فهو من أهل النار فوق صوت النيب 

إنك لست من أهل النار، ولكنك : اذهب إليه فقل له: جع إليه املرة اآلخرة ببشارة عظيمة فقالفر: قال موسى
                                                

 .الطيالسي بسند صحيح، وابن أيب شيبة، وأمحد بن منيعرواه ) ١(
 .ابن حبان، واحلاكم، وصححه الذهيب، وأقرهرواه ) ٢(
 .البخاريرواه ) ٣(
ال نعلمه يروى متصال إال عن أيب بكر، وحصني حدث بأحاديث مل يتابع عليها، وخمارق : وقال البزار يف مسندهرواه ) ٤(

 .مشهور، ومن عداه أجالء
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  ١)من أهل اجلنة
يا أَيها الَّذين آمنوا ال ترفَعوا ﴿ : ملا نزلت هذه اآلية: قالـ رضي اهللا عنه ـ أنس وحدث : قال آخر

جال تو بِيالن توص قفَو كُماتوونَأَصرعشال ت متأَنو الُكُممطَ أَعبحضٍ أَنْ تعبل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهره (
أنا الذي كنت أرفع صويت على رسول : وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال ،)٢:احلجرات(

، فانطلق بعض القوم إليه ه رسول اهللا حبط عملي، أنا من أهل النار، وجلس يف أهله حزينا، ففقد اهللا 
، وأجهر له بالقول  أنا الذي أرفع صويت فوق صوت النيب : ، ما لك؟ قالتفقدك رسول اهللا : فقالوا له

: قال أنس ،)بل هو من أهل اجلنة ،ال(: فأخربوه مبا قال، فقال فأتوا النيب . حبط عملي، أنا من أهل النار
فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض االنكشاف، . ا، وحنن نعلم أنه من أهل اجلنةفكنا نراه ميشي بني أظهرن

  .٢فقاتلهم حىت قُتل. بئسما تعودون أقرانكم: فجاء ثابت بن قيس بن مشاس، وقد حتنط ولبس كفنه، فقال
أنه مسع صوت رجلني يف مسجد ـ رضي اهللا عنه ـ عن عمر بن اخلطاب وحدث بعضهم : قال آخر

من أين أنتما؟ قاال من أهل : أتدريان أين أنتما؟ مث قال: قد ارتفعت أصواما، فجاء، فقال اهللا رسول 
  .٣لو كنتما من أهل املدينة ألوجعتكما ضربا: فقال. الطائف

وال .. إن األدب هو أساس الدين .. جتاه هذا  أرأيتم كيف كانت حساسية صحابة رسول اهللا : قال
  .يتعلم، وهو يفتقد أساس الدينميكن لطالب العلم أن 
  فما الذي سنتعلمه يف هذا الفرع؟: قال بعض الطلبة

منها، ليبارك له  أربعة أنواع من السمت البد لطالب العلم الذي يريد أن يسنت بسنة رسول اهللا : قال
  .يف علمه، وليحصل يف أقل مدة ما ال حيصل غريه يف أكثر منها

  فما هي؟: قلنا
  .مبعلمه، ومست مرتبط بدرسهبنفسه، ومست مرتبط بعلمه، ومست مرتبط مست مرتبط : قال

  :مع نفسه
السمت املرتبط بنا، وبسلوكنا جتاه أنفسنا، وكان أول ) السمت(كان أول ما بدأنا به دراستنا يف فرع 

أهله  وواضع العلم عند ،طلب العلم فريضة على كل مسلم:(  درس مجعنا بشيخنا الشنقيطي قرأ لنا فيه قوله 
   ٤)كمقلد اخلنازير اجلوهر واللؤلؤ والذهب

أال .. يف هذا احلديث يدعونا إىل أن نقدم التخلص من اخلرتيرية قبل التعلم  إن رسول اهللا : مث قال
اخلنازير ترون كيف أمرنا بطلب العلم، مث ى أن يوضع العلم عند غري أهله، وشبه من يفعل ذلك مبن يقلد 

  ؟هباجلوهر واللؤلؤ والذ
  فما املخرج من اخلرتيرية؟.. ذلك صحيح : قلنا

                                                
 .البخاريرواه ) ١(
 .رواه أمحد) ٢(
 .رواه البخاري) ٣(
 .ابن ماجه وغريهرواه ) ٤(
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يف ذلك أربعة سنن، وستتعلمون أصوهلا وأركاا يف  لقد حفظ سلفنا عن سلفهم إىل رسول اهللا : قال
  .هذا الفرع
  ؟أوهلافما : قلنا
فإن ما والتقلل منها بقدر اإلمكان،  ،مبا حث الشرع عليه من الزهد يف الدنياطالب العلم أن يتخلق : قال

  .من القناعة ال يعد من الدنيا حيتاج إليه منها على الوجه املعتدل 
  . لو أوصى ألعقل الناس صرف إىل الزهاد، فمن أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله: الشافعيقال 

الباقي  لو كانت الدنيا ترباً يفىن واآلخرة خزفاً يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار اخلزف: حيىي بن معاذ وقال 
  .فكيف والدنيا خزف فان واآلخرة ترب باق على الترب الفاين، 

  ؟١فما سر احتياج الطالب للزهد: قلت
.. ألن الطالب الذي امتأل قلبه بالشهوات واألهواء والرغبات لن يبقى فيه حمل لالستفادة من العلم : قال

  .إىل الرغباتومرآة القلب منصرفة .. وكيف يستفيد وآلة العلم هي مرآة القلب 
  ؟الثاينفما : قلنا
ن بعدت، وال إويتجنب مواضع التهم و دينء املكاسب ورذيلها، يتجنب كل خوارم املروءة من أن : قال

للتهمة، بذلك يعرض نفسه  فإنه  ،وإن كان جائزاً باطناً ،ة، وما يستنكر ظاهراًءيقيل شيئاً يتضمن نقص مرو
حلاجة أو حنوها، أخرب من شاهده حبكمه،  اتفق وقوع شيء من ذلك منه فإن ، ويوقع الناس يف الظنون املكروهة

، ففي يستفيد بذلك اجلاهل به فال ينتفع بعلمه وال  ،وبعذره ومقصوده، كيال يأمث من رآه بسببه، أو ينفر عنه
أزوره معتكفاً، فأتيته  كان النيب : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن أم املؤمنني صفية بنت حييٍ احلديث عن 

 فقال  ،أسرعا ليالً، فحدثته مث قمت ألنقلب، فقام معي ليقلبين، فمر رجالن من األنصار، فلما رأيا النيب 
إن الشيطان جيري من ابن (: سبحان اهللا يا رسول اهللا ؟ فقال: فقاال ،)إا صفية بنت حييٍ ،على رسلكما:( 

  ٢)وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شراً ،آدم جمرى الدم
  ؟الثالثفما : قلنا
والغضب لغري اهللا تعاىل،  الغل، واحلسد، والبغي، كأن يطهر باطنه وظاهره من األخالق الردية، : قال

واخليالء، والتنافس يف  والغش، والكرب، والرياء والعجب، والسمعة، والبخل، واجلنب والبطر والطمع، والفخر، 
النفس، واالشتغال  للناس، وحب املدح مبا مل يفعل، والعمى عن عيوب ة والتزين نالدنيا، واملباهاة فيها، واملداه

والكذب،  عنها بعيوب اخللق، واحلمية، والعصبية لغري اهللا، والرغبة والرهبة لغريه، والغيبة، والنميمة، والبهتان، 
رذيلة، فإا باب ال الصفات اخلبيثة، واألخالق  وغريها منوالفحش يف القول، واحتقار الناس ولو كانوا دونه، 

  . الشر كله هيكل شر، بل 
  فما املخرج من هذه الرذائل، وهي ال يكاد تنجو منها نفس؟: قلنا

                                                
 )كنوز الفقراء(ذكرنا بتفصيل مفهوم الزهد وآثاره السلوكية يف رسالة ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
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إن اهللا تعاىل حيث خلق الداء خلق الدواء :(  أمل يقل رسول اهللا .. لكل عالجه الذي به يعاجل : قال
  ١)فتدواوا

  .يذكر يف هذا احلديث دواء األجساد إن رسول اهللا : قلت
  .فال فرق بني مرض الروح ومرض اجلسد.. بل هو يذكر كل األدوية : قال
  فهل تضرب لنا أمثلة على ذلك؟: قلت
أنه اعتراض على اهللا تعاىل يف حكمته املقتضية ختصيص احملسود  الفكر يف  :مثال من أدوية احلسد: قال

  . تعذيبه مبا ال ضرر فيه، على احملسودوتعب القلب، و بالنعمة، مع أنه حمض ضرر على احلاسد جيلب له الغم، 
وغري ذلك من النعم، فضل من اهللا  ومن أدوية العجب، تذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته 

للزوال، ألن معطيه إياها قادر  عليه، وأمانة عنده لريعاها حق رعايتها، وأن العجب ا كفران لنعمتها فيعرضها 
  .على سلبها منه يف طرفة عني

الرياء الفكر يف أن اخللق كلهم ال يقدرون على نفعه وضرره، فلم حيبط عمله ويضر دينه  من أدوية و
، ميلك له يف احلقيقة نفعاً وال ضراً مع أن اهللا تعاىل يطلعهم على نيته، وقبح سريرته ويشغل نفسه مبراعاة من ال 

  ٢)من شاق شق اهللا عليه يوم القيامةمن مسع مسع اهللا به ، ومن رايا رايا اهللا به ، و:(  كما قال 
يا أَيها الَّذين آمنوا ال يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا ﴿ : ومن أدوية احتقار الناس، تدبر قوله تعاىل

أَنفُسكُم وال تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسم خيراً منهم وال نِساٌء من نِساٍء عسى أَنْ يكُن خيراً منهن وال تلْمزوا 
يا أَيها الناس إِنا ﴿ :، وقوله تعاىل )١١:احلجرات) (الْفُسوق بعد الْأميان ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

عش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنخبِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً و (
  )١٣:احلجرات(

تعاىل أخفى ثالثة يف  اهللان إ(: كان احملتقر أطهر عند اهللا قلباً وأزكى عمالً، وأخلص نية كما قيل ورمبا 
، مع أن احتقار عباد اهللا جمرد خسران يورث الذل )ته، وغضبه يف معصيتهورضاه يف طاع ثالثة، وليه يف عباده، 

  . لفاعله
أخشى عليك أن تقص  :أنه سأل عمر عن القصص، وأن عمر قال له: ويف خرب للحارث بن معاوية

 ك اهللا حتت أقدامهمعتقص فترتفع يف نفسك، حىت خييل إليك أنك فوقهم مبرتلة الثريا فيض فترتفع يف نفسك، مث 
  . ٣يوم القيامة بقدر ذلك

  ؟الرابعفما : قلنا
دوام التوبة، واإلخالص، واليقني، والتقوى، والصرب، والرضى، كه باألخالق املرضية، باطن يعمرأن : قال

والتفويض، وسالمة الباطن، وحسن الظن، والتجاوز، وحسن اخللق، ورؤية  والقناعة، والزهد، والتوكل، 

                                                
 .رواه أمحد، وللحديث روايات أخرى كثرية لغري أمحد) ١(
 .د والبخاري وابن ماجةرواه أمح) ٢(
 .أمحد، واحلارث ابن معاوية وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيحرواه ) ٣(
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هي اخلصلة  ،وحمبة اهللا تعاىل ،خلق اهللا واحلياء من اهللا ومن الناس فقة على اإلحسان، وشكر النعمة، والش
  . اجلامعة حملاسن الصفات

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم ﴿ :كما قال تعاىل   مبتابعة الرسول إال يتحقق وكل ذلك ال 
كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه يمحر غَفُور اللَّه٣١:آل عمران) (و(  

  :مع علمه
بعد أن درسنا وتدربنا على اآلداب املرتبطة بالسمت مع النفس مدة، انتقلنا إىل الفرع الثاين للسمت، وهو 

  : السمت مع العلم، وقد بدأ الشنقيطي حديثه عن هذا النوع من السمت بقراءة عشر آيات من القرآن الكرمي
ولَئنِ اتبعت أَهواَءهم بعد الَّذي جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي وال ﴿ :فقوله تعاىل  أما األوىل،

  )١٢٠من اآلية: البقرة(﴾  نصريٍ
ملكاً قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك  وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت﴿ :وأما الثانية، فقوله تعاىل 

و كُملَيع طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللَّهالْم نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قأَح نحنا ونلَيلْمِ عي الْعطَةً فسب هادز
  )٢٤٧:البقرة) (واللَّه واسع عليموالْجِسمِ واللَّه يؤتي ملْكَه من يشاُء 

شهِد اللَّه أَنه ال إِلَه إِلَّا هو والْمالئكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائماً بِالْقسط ال إِلَه إِلَّا هو ﴿ :وأما الثالثة، فقوله تعاىل 
يمكالْح زِيز١٨:آل عمران) (الْع(  

وكَذَلك أَنزلْناه حكْماً عربِياً ولَئنِ اتبعت أَهواَءهم بعد ما جاَءك من الْعلْمِ ما ﴿ :وأما الرابعة، فقوله تعاىل 
  )٣٧:الرعد(﴾  لَك من اللَّه من ولي وال واقٍ

وتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم قُلْ آمنوا بِه أَو ال تؤمنوا إِنَّ الَّذين أُ﴿ :وأما اخلامسة، فقوله تعاىل 
  )١٠٧:االسراء) (يخرونَ للْأَذْقَان سجداً

) يا أَبت إِني قَد جاَءنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطاً سوِياً﴿ :وأما السادسة، فقوله تعاىل 
  )٤٣:مرمي(

وليعلَم الَّذين أُوتوا الْعلْم أَنه الْحق من ربك فَيؤمنوا بِه فَتخبِت لَه قُلُوبهم ﴿ :السابعة، فقوله تعاىل وأما 
  )٥٤:احلج) (وإِنَّ اللَّه لَهاد الَّذين آمنوا إِلَى صراط مستقيمٍ

الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ صالحاً وال  وقَالَ﴿ :وأما الثامنة، فقوله تعاىل 
  )٨٠:القصص) (يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

حق ويهدي إِلَى ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْ﴿ :وأما التاسعة، فقوله تعاىل 
يدمزِيزِ الْحالْع اطر٦:سـبأ) (ص(  

والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو ﴿ :وأما العاشرة، فقوله تعاىل 
  )٧من اآلية: آل عمران)(الْأَلْبابِ

البد ملن يريد أن يدرس هذا النوع من السمت أن يقرأ هذه : راءة هذه اآليات، فقالوقد سألناه عن سر ق
  .اآليات، ويكررها على نفسه، ويتدبرها، وميعن يف تدبريها
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  مل؟: قلنا
  .ألا األساس الذي يبىن عليه السمت مع العلم: قال
  ؟١األوىلفما الذي يفهمه طالب العلم من اآلية : قلنا
.. تبني أن للعلم من املكانة ما جيعل صاحبه مترفعا عن اتباع غريه، فالعلم يتبع وال يتبع  اآلية األوىل: قال

  .والعامل يطلب وال يطلب
صون العلم كما صانه علماء وهلذا نصحنا مجيع مشاخينا، وهم كذلك نصحوا خلفا عن سلف، أن ن

إىل  ناومشي ناذله بذهابننسه باألطماع، وال دنقوم له مبا جعله اهللا تعاىل له من العزة والشرف، فال نالسلف، و
شأنه وكرب  منهم، وإن عظم  اغري أهله من أبناء الدنيا من غري ضرورة أو حاجة أكيدة، وال إىل من يتعلمه من

  . قدره وسلطانه
  . ن بالعلم أن حيمله العامل إىل بيت املتعلماهو: قوله الزهريوقد روى لنا شيوخنا عن 

، ويف )العلم أوىل أن يوقر ويؤتى (: وقد استدعاه لولديه يعلمهما ،للمهديقال نس مالك بن أورووا أن 
  )يأتون أدركت أهل العلم يؤتون وال (: ويف رواية ،)العلم يزار وال يزور ويؤتى وال يأيت(: رواية

سمع ينبغي أن ختتلف إلينا حىت ي: دخلت على هارون الرشيد فقال يا أبا عبد اهللا: ويروى عنه أنه قال
 ،ن هذا العلم منكم خرج، فإن أنتم أعززمتوه عز، وإن أذللتموه ذلَّإفقلت أعزك اهللا : صبياننا منك املوطأ، قال 

   .صدقت اخرجوا إىل املسجد حىت تسمعوا من مسع الناس: فقال ،يؤتى وال يأيت والعلم 
اشتر ا داراً، فأخذها : قالو ،فأعطاه ثالثة آالف دينار. ال: هل لك دار؟ فقال :ويروى أن الرشيد سأله

فإين عزمت أن أمحل  ،ينبغي لك أن خترج معنا: أراد الرشيد الشخوص إىل العراق قال ملالك ومل ينفقها، فلما 
الناس على املوطأ فليس إىل ذلك  لأما مح: عثمان الناس على القرآن، فقال له الناس على املوطأ، كما محل 

: وقد قال  ،فترقوا بعده يف األمصار، فحدثوا فعند أهل كل مصر علما سبيل، ألن أصحاب رسول اهللا 
وقال  ،٣)كانوا يعلمون املدينة خري هلم لو (:  ، وأما اخلروج معك فال سبيل إليه، قال ٢)اختالف أميت رمحة(
  ):وإن كما هي أن شئتم فخذوها،  ، وهذه دنانريكم ٤)املدينة تنفي خبثها كما ينفي الكري خبث احلديد

  )ـ على األخرى يعين أنك إمنا محلتين على مفارقة املدينة مبا اصطنعت لدي فال أوثر الدنيا ـ  شئتم فدعوها
أنا عنده إذ دق  دخلت على محاد بن سلمة فبينما : عن مقاتل بن صاحل احلميدي قالو: قال بعض الطلبة

حممد بن  بسم اهللا الرمحن الرحيم من : فيهأقرأه فإذا : رسول حممد بن سليمان فدخل فسلم وناوله كتابه فقال
                                                

)١. ( 
لطرباين ورواه ا ،)واختالف أصحايب لكم رمحة(رفعه يف حديث طويل  ،لبيهقي عن الضحاك عن ابن عباسرواه ا) ٢(

   .ل ضعيفمرس :وقال العراقي ا،ن ابن عباس منقطعع والديلمي والضحاك
 ،لكن ذكره اخلطايب ،وقد أورده ابن احلاجب يف املختصر يف القياس وكثر السؤال عنه وزعم كثري من األئمة أنه ال أصل له

مث رد  ،لو كان االختالف رمحة لكان االتفاق عذابا :وقاال ،اعترض على احلديث رجالن أحدمها ماجن واآلخر ملحد :وقال
 .١/٩٠:تذكرة املوضوعات: انظر( .ولكنه أشعر بأن له أصال عنده ،المه شفاء يف عزو احلديثومل يقع يف ك ،اخلطايب عليهما

 .رواه مالك وغريه) ٣(
 .رواه أمحد ومسلم) ٤(
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وقعت مسألة فأتنا نسألك  ،أما بعد فصبحك اّهللا مبا صبح به أولياءه وأهل طاعته، سليمان إىل محاد بن سلمة
وأنت صبحك اّهللا مبا صبح به أولياءه وأهل طاعته، إنا أدركنا  ،أما بعد : اقلب الكتاب واكتب: عنها، فقال يل
فاسألنا عما بدا لك، وإن أتيتين فال تأتين إال وحدك، وال  ،فأتنا  ،يأتون أحداً، فإن وقعت مسألة العلماء وهم ال

  . والسالم تأتين خبيلك ورجالك فال أنصحك وال أنصح نفسي، 
هذا حممد بن : يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ قالت: فقال ،فبينما أنا عنده جالس إذ دق داق الباب

مايل إذا نظرت إليك : مث جلس بني يديه، مث ابتدأ فقال ،فسلم ، له يدخل وحده، فدخلقويل : سليمان، قال
ن إ(: يقول مسعت رسول اهللا : نس بن مالك يقولأمسعت : مسعت ثابتاً البناين يقول امتألت رعباً، فقال محاد 

ما : فقال ،١)من كل شيء إذا أراد بعلمه وجه اهللا هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكرت به الكنوز هاب العامل 
أربعون : ما مل تكن رزية يف دين، قال: وحاجة إليك قال :وذكر مسألته وجواا، مث قال تقول يرمحك اهللا؟ 

واهللا ما أعطيتك إال ما : قال ،أرددها على من ظلمته ا: على ما أنت عليه، قال ألف درهم تأخذها تستعني ا 
هات ما مل يكن رزية يف : فغري هذا، قال :زوى اهللا عنك أوزارك، قال ا عين ال حاجة يل فيها، ازوه: ورثته قال
نه مل يعدل يف إعدلت يف قسمتها أن يقول بعض من مل يرزق منها  ن إفلعلي : تأخذها فتقسمها، قال: دين، قال

  . ٢قسمتها فيأمث، إزوها عين، زوى اهللا عنك أوزارك
  األمراء والوزراء؟فما تقول يف زيارة بعض علماء السلف : قلت
  .فإن حسنت النية حسنت الزيارة.. ذلك خيتلف باختالف النيات : قال
  فكيف حتسن النية؟: قلت
واصطيد من دينه ما اصطاد من دنياهم .. إن خرج إليه ليصطاد من دنياه كان من علماء السالطني : قال

وعلى هذا حيمل ما جاء عن بعض د خبروجه، ولعله يفي.. أما إن خرج هللا ويف اهللا، فإن اهللا حيفظه خبروجه .. 
  .امللوك ووالة األمر، كالشافعي وغريه السلف من املشي إىل 

بن أدهم قد كان سفيان الثوري ميشي إىل إبراهيم أما املشي لغريهم، فال حرج فيه ألنه ال طمع فيه، و
  .ويفيده، وكان أبو عبيد ميشي إىل علي بن املديين يسمعه غريب احلديث

  ؟٣الثانيةعرفنا ما يفهمه طالب العلم من األوىل، فما الذي يستفيد من : قلنا
وكيف ـ يف املقابل ـ احتقره بنو .. أال ترون كيف أثىن اهللا تعاىل على ما آتى لوطا من سعة العلم : قال

  إسرائيل ألنه مل يؤت سعة من املال؟

                                                
من :( وروى أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب من حديث واثلة بن األسقع  ،معضل: قال العراقي يف ختريج اإلحياء) ١(

وللعقيلي يف الضعفاء حنوه من حديث أيب هريرة  ،)كل شيء ومن مل خيف اهللا خوفه اهللا من كل شيءخاف اهللا خوف اهللا منه 
 .وكالمها منكر

 .اخلطيب البغدادي يف اجلامعرواه ) ٢(
لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْك منه وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكاً قَالُوا أَنى يكُونُ ﴿ :قوله تعاىل ) ٣(

) للَّه يؤتي ملْكَه من يشاُء واللَّه واسع عليمولَم يؤت سعةً من الْمالِ قَالَ إِنَّ اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ وا
 )٢٤٧:ةالبقر(
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  .ذلك واضح يف اآلية.. بلى : قلنا
  .م املال، أو جعل العلم وسيلة للمال، فقد سلك سلوك بين إسرائيل يف هذافمن احتقر العلم، وعظ: قال
وال تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم ﴿ :ولكن املال البد منه، وقد قال اهللا تعاىل تعاىل : قلت

  .وم حياة الناس، فقد أخرب اهللا تعاىل أن باملال تق)٥من اآلية: النساء)(قياماً 
من استعمل املال جعله خادما له، وانتفع خبدمته .. فرق بني أن تستعمل املال، وبني أن تعظم املال : قال

ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة ﴿ :لقد ذكر اهللا تعاىل ذلك، فقال .. ومن عظم املال استعبده ماله، فصار خادما ملاله .. 
)١ (الًا وم عمي جالَّذ هددع)٢ ( هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحي)وقد أخرب اهللا تعاىل عن مصري من ) .. اهلمزة(﴾ )٣

الَّتي تطَّلع ) ٦(نار اللَّه الْموقَدةُ ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ ) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ في الْحطَمة ﴿ :هذا حاله، فقال 
دلَى الْأَفْئع ٧(ة ( ٌةدصؤم هِملَيا عهإِن)٨ ( ةددمم دمي عف)اهلمزة(﴾ )٩(  
  .هذا جزاؤه يف اآلخرة: قلت
وهو جزاء يكاد يشبه ما ذكره اهللا تعاىل من جزاء .. وهناك جزاء يف الدنيا ملن انشغل مباله عن علمه : قال
  .. اآلخرة 
  فما هو؟: قلنا
اله ستحطم إنسانيته مباله، وسيسجن يف سجون ماله، وسيحرق بلهب ماله إن هذا الذي استعبده م: قال

 ..  
وهلذا تراهم حيضون على تعظيم العلم ..  لقد اتفق على هذا مجيع أهل اهللا من ورثة رسول اهللا 

  .واحترامه وعدم الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل عندما قدموا املال على العلم
، كميلـ رضي اهللا عنه ـ لتلميذه النجيب علي بن أيب طالب لك ما قاله أروي يف ذ: قال بعض الطلبة

واملال حمكوم  ،يا كميل، العلم خري من املال، العلم حيرسك وأنت حترس املال، والعلم حاكم(: فقد قال له
  )عليه، واملال تنقصه النفقة، والعلم يزكو باإلنفاق

عز من العلم، امللوك حكام على الناس والعلماء ليس شيء أ(: قوله األسودوأروي عن أيب : قال آخر
  )حكام على امللوك

ـ عليهما السالم ـ خري سليمان بن داود : ـ رضي اهللا عنه ـ قولهابن عباس وأروي عن : قال آخر
  .بني العلم واملال وامللك فاختار العلم فأعطي املال وامللك معه

. الزهاد: فمن امللوك؟ قال: قيل. العلماء: ؟ فقالمن الناس: أنه سئل ابن املباركوأروي عن : قال آخر
  .الذين يأكلون الدنيا بالدين: فمن السفلة؟ قال: قيل

ألن اخلاصية اليت يتميز ا الناس عن  ،ومل جيعل غري العامل من الناس:( وقد علق الغزايل على هذا بقوله 
س ذلك بقوة شخصه، فإن اجلمل أقوى منه، سائر البهائم هو العلم؛ فاإلنسان إنسان مبا هو شريف ألجله، ولي

وال بعظمه فإن الفيل أعظم منه، وال بشجاعته فإن السبع أشجع منه، وال بأكله فإن الثور أوسع بطناً منه، بل مل 
  )خيلق إال للعلم
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ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من (: قوله بعض العلماءوأروي عن : قال آخر
   )أدرك العلم

عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان : كتب إيل أيب بالعراق: قوله الزبري بن أيب بكروأروي عن : قال آخر
  . لك ماالً، وإن استغنيت كان لك مجاالً

  ؟١الثالثةعرفنا ما يفهمه طالب العلم من الثانية، فما الذي يستفيد من : قلنا
  فسه، وعلى مالئكته؟أال ترون كيف عطف اهللا تعاىل أهل العلم على ن: قال
  .ذلك واضح.. بلى : قلنا
أفترون من شرف باجللوس يف ذلك الس الرفيع، وأحل يف تلك املكانة الشريفة يرضى بالسفاسف، : قال

  أو يرى أن هناك جملسا أفضل من جملسه، أو حمال أعلى من حمله؟
  .. ال : قلنا
فال يرى أحدا أفضل منه جملسا، وال .. هد هذا عليه أن يش فطالب العلم املسنت بسنة رسول اهللا : قال

  .. مكانة 
  .. واملدراء .. واألمراء .. وال الوزراء : قلت
  .. أو كال شيء .. أو كقالمة.. إم كهباءة .. وماذا يساوي الوزراء واألمراء واملدراء أمام اهللا : قال

رسل اهللا واملدبرات أمرا واملصطفني  وماذا يساوي الوزراء واألمراء واملدراء أمام املالئكة الذين هم
  .األخيار

  فهذه اآلية تعاجل اجلاه إذن؟: قلت
  .فجاه أهل العلم هو العلم.. أجل : قال

اشتراين موالي بثلثمائة درهم وأعتقين، : قوله سامل بن أيب اجلعدأروي يف ذلك عن : قال بعض الطلبة
  .فلم آذن له ،ة حىت أتاين أمري املدينة زائراًفما متت يل سن ،بأي شيء أحترف؟ فاحترفت بالعلم :فقلت

ال الذين حيتبون على أبواب امللوك واألمراء .. ؤالء العلماء ارتفعت منارة العلم والدين : قال الشنقيطي
  .يستجدوم ويكتبون املعلقات الطوال يف مدحهم

  ؟٢بعةالراعرفنا ما يفهمه طالب العلم من الثالثة، فما الذي يستفيد من : قلنا
  أال ترون كيف نفى اهللا واليته ووقايته على من اتبع ما يتطلبه اهلوى، وغفل عما يتطلبه العلم؟: قال
  .ذلك واضح.. أجل : قلنا
فالعلم الذي ترفع على املال وترفع على السلطان ال ينبغي أن يذل أمام اهلوى، فقد ذم اهللا تعاىل : قال

واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي َآتيناه َآياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ ﴿ :طالب العلم الذي يقع أسري هواه، فقال 
                                                

آل ) (عزِيز الْحكيمشهِد اللَّه أَنه ال إِلَه إِلَّا هو والْمالئكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قَائماً بِالْقسط ال إِلَه إِلَّا هو الْ﴿ :وهي قوله تعاىل ) ١(
 )١٨:عمران
لَئنِ اتبعت أَهواَءهم بعد ما جاَءك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي وال وكَذَلك أَنزلْناه حكْماً عربِياً و﴿ :وهي قوله تعاىل ) ٢(
 )٣٧:الرعد(﴾  واقٍ
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 اوِينالْغ نثَلِ الْكَلْبِ) ١٧٥(مكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو  هلَيلْ عمحإِنْ ت
ي ملَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصناتوا بَِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْهونَ يفَكَّر١٧٦(ت( ﴾

  )األعراف(
وإِذَا ﴿ :اهللا، فقال  بل إن اهللا تعاىل اعترب اهلوى صنما من األصنام اليت تعبد من دون: قال بعض الطلبة

إِنْ كَاد لَيضلُّنا عن آلهتنا لَوال أَنْ صبرنا علَيها ) ٤١(رأَوك إِنْ يتخذُونك إِال هزوا أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّه رسوال 
رأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه وكيال أَ) ٤٢(وسوف يعلَمونَ حني يرونَ الْعذَاب من أَضلُّ سبِيال 

  )الفرقان(﴾ )٤٣(
ما حتت ظل السماء من إله يعبد من دون اهللا أعظم عند :( ذلك، فقال  وقد ذكر رسول اهللا : قال آخر

   ١)اهللا من هوى متبع
.. إىل الصواب، أو من الصالح إىل الفساد وذلك ألن صاحب اهلوى لن ينتقل من اخلطأ : قال الشنقيطي

  .بل هو أسري هواه إن تراجع عن خطأ، فلن يقع إال يف غريه، وإن تاب عن معصيةن فلن يقع إال يف غريها
كان الرجل يعبد احلجر (: ـ رضي اهللا عنه ـ قولهابن عباس لقد روي يف هذا عن : قال بعض الطلبة

  ٢)فإذا وجد حجراً أحسن منه رمى به وعبد اآلخر األبيض زماناً من الدهر يف اجلاهلية،
ويعبدون احلجر ، فإذا  ،كانوا يف اجلاهلية يأكلون الدم بالعلهز(: عن أيب رجاء العطاردي قالو: قال آخر

أيها الناس إن إهلكم قد : وجدوا ما هو أحسن منه رموا به وعبدوا اآلخر، فإذا فقدوا اآلخر أمروا منادياً فنادى
  ٣)هضل فالتمسو

ويتوب من عبودية .. يتوب من صنم الشيوعية ليقع يف صنم الليربالية: وهكذا عباد اهلوى من العلماء: قال
وهكذا يظل يتردد بني عبودية .. ويتوب من عبودية املال ليقع يف عبودية اجلاه .. احلاكم ليقع يف عبودية الوزير 

  .وعبودية
  فمىت يتحرر؟: قلت
  .حينذاك فقط سيتحرر.. وجعل احلقيقة هدفه .. به إذا طلق اهلوى، وكفر : قال
  ؟٤اخلامسةعرفنا ما يفهمه طالب العلم من الرابعة، فما الذي يستفيد من : قلنا
  أال ترون كيف وصف اهللا أهل العلم من الذين حترروا من إسار اهلوى؟: قال
  .لقد وصفهم بالسجود.. أجل : قلنا
  .وأي علم مل ميألك بالعبودية فاجلهل خري منه.. جهل فأي علم ال يدلك على السجود، فهو : قال
  فالعلوم كثرية؟.. ولكن العلم أوسع من أن خيتصر يف هذا : قلت
يعلَمونَ ) ٦(وعد اللَّه لَا يخلف اللَّه وعده ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ ﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل : قال

                                                
 .رواه الطرباين) ١(
 .ابن أيب حامت وابن مردويهرواه ) ٢(
 .ابن مردويهرواه ) ٣(
 )٤٣:مرمي) (ن الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطاً سوِياًيا أَبت إِني قَد جاَءنِي م﴿ :وهي قوله تعاىل ) ٤(



 ٢٦٨

  ؟)الروم(﴾ )٧(لْحياة الدنيا وهم عنِ الَْآخرة هم غَافلُونَ ظَاهرا من ا
  فما فيها من العلم؟.. بلى : قلت
ولكنه استدرك على من .. أي وصفهم باجلهل .. أال ترى كيف نفى اهللا تعاىل العلم عن أكثر الناس : قال

  حتمل اسم العلم احلقيقي؟ فذكر أنه جمرد ظواهر ال.. يتصور أن ما لديهم من رسوم علما 
  كيف ال حتمل اسم العلم احلقيقي؟: قلت
  .ألن العلم الذي ال يثبت، وال يسري مع صاحبه هو إىل اجلهل أقرب منه إىل العلم: قال
  .ولن يصري جهال أبدا.. فالعلم يظل علما .. مل أفهم : قلت
وأن لعبته أفضل .. حيث انتهى بصره فهو يظن أن السماء تنتهي .. الصيب يف صباه له علوم كثرية : قال

  .. من تيجان امللوك 
  وهل هذا يسمى علما؟: قلت
  .. بالنسبة له هو علم : قال
  .حنن ال نسميها علوما: قلت
فأكثر املعارف اليت يزهو ا العلماء ال ختتلف كثريا عن تلك .. فهكذا األمر بالنسبة للحقائق األزلية : قال

  .صبياناملعارف اليت يزهو ا ال
  فإين من قوم عبدوا علومهم، وصار يصعب عليهم فهم مثل هذا؟.. فقربه يل .. فهمت هذا : قلت
كيف يصبح ـ .. أرأيت لو أن البشرية استطاعت يف يوم من األيام أن تنفذ من أقطار السماء : قال

  حينها ـ صعودها إىل القمر؟
بل .. ن القمر حينها يصبح جزيرة ال كوكبا فالبشرية لو وصلت إىل هذا، فإ.. يصبح جمرد لعبة : قلت

  .لعل الصبيان ـ حينها ـ ميتطون دراجام للصعود إليه
فما ورد يف النصوص املقدسة من احلقائق عن الكون جيعل من كل ما نراه شيئا هينا ال يكاد يذكر : قال

..  
  فكيف يدل العلم على السجود؟: قلت
ومن الناسِ والدواب والْأَنعامِ ﴿ :قد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك ل.. من وعى هذا سجد هللا ال حمالة : قال

غَفُور زِيزع اُء إِنَّ اللَّهلَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمإِن ككَذَل هانأَلْو فلتخ٢٨:فاطر) (م(  
  ؟١السادسةتفيد من عرفنا ما يفهمه طالب العلم من اخلامسة، فما الذي يس: قلنا
  أليس االبن تابعا ألبيه؟: قال
يا رسول  :فقال، أن رجال أتى النيب ـ رضي اهللا عنه ـ جابر بن عبد اهللا وقد حدث .. بلى : قلنا

                                                
) أَذْقَان سجداًقُلْ آمنوا بِه أَو ال تؤمنوا إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ للْ﴿ :وهي قوله تعاىل ) ١(

 )١٠٧:راءاالس(
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  ١)أنت ومالك ألبيك:(  فقال رسول اهللا  ،وأنه يريد أن يأخذ من مايل إىل ماله ،إن يل ماال وعياال ،اهللا
  جيوز للعامل أن يترك ما هداه إليه علمه يف مسألة ألن أباه يقول ا؟ هل.. ويف العلم : قال

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ﴿ :لو فعل ذلك لصدق عليه قوله تعاىل : قال بعض الطلبة
  )١٧٠:البقرة) ( يعقلُونَ شيئاً وال يهتدونَما أَلْفَينا علَيه آباَءنا أَولَو كَانَ آباؤهم ال

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ قَالُوا ﴿ :لو فعل ذلك لصدق عليه قوله تعاىل : قال آخر
ال ي مهاؤكَانَ آب لَوا أَواَءنآب هلَيا عندجا وا منبسونَحدتهال يئاً ويونَ شلَم١٠٤:املائدة) (ع(  

وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباَءنا واللَّه أَمرنا ﴿ :لو فعل ذلك لصدق عليه قوله تعاىل : قال آخر
  )٢٨:ألعراف) (ه ما ال تعلَمونَبِها قُلْ إِنَّ اللَّه ال يأْمر بِالْفَحشاِء أَتقُولُونَ علَى اللَّ

) قَالُوا وجدنا آباَءنا لَها عابِدين﴿ :لو فعل ذلك لكان مثل الذين حكى اهللا تعاىل قوهلم، فقال: قال آخر
  )٧٤:الشعراء) (قَالُوا بلْ وجدنا آباَءنا كَذَلك يفْعلُونَ﴿ :، وقال )٥٣:االنبياء(

ينبغي أن يتحرر من سالطني اآلباء واألجداد ..  من سلطان املال واجلاه واهلوى فكما حترر العامل: قال
  .فليس للعامل من سلطان غري سلطان علمه.. واجلذور 
  ؟٢السابعةعرفنا ما يفهمه طالب العلم من السادسة، فما الذي يستفيد من : قلنا
  أال ترون كيف وصف اهللا أهل العلم باإلخبات؟: قال
  .وحنن نعلم أن اإلخبات هو اخلضوع.. أجل : قلنا
  مىت وصفهم بذلك؟: قال
  .بعد علمهم بأنه احلق: قلنا
  .فالعامل الذي وصف بأنه ختلص من إسار اهلوى والسلطان واملال واجلذور وصف باخلضوع للحق: قال
  .ذلك صحيح: قلنا
  وما كان جزاء من أخبت للحق؟: قال
  ﴾  اللَّه لَهاد الَّذين آمنوا إِلَى صراط مستقيمٍوإِنَّ ﴿ :لقد ذكر اهللا ذلك، فقال : قلنا
  .فهذا وعد من اهللا تعاىل ملن مل خيضع إال ملا يطلبه احلق بأن يهديه إىل الصراط املستقيم: قال
  .ذلك صحيح: قلنا
ليت وهذا يعين أن من تكرب على احلق، أو كتم احلق بعد أن علمه، أو مل يسلك السبيل الصحيح ا: قال

  .ديه إىل احلق، فلن يهتدى سواء السبيل
  .ذلك كذلك: قلنا
وهو املنهج املتحرر من كل قيد سوى قيد البحث .. فهذه اآلية ترسم لنا املنهج املوضوعي يف العلم : قال

                                                
رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح خال شيخ الطرباين حبوش بن رزق اهللا ومل و ،ابن ماجه باختصاررواه ) ١(

 .يضعفه أحد
قُلُوبهم وإِنَّ اللَّه لَهاد الَّذين آمنوا إِلَى وليعلَم الَّذين أُوتوا الْعلْم أَنه الْحق من ربك فَيؤمنوا بِه فَتخبِت لَه ﴿ :وهي قوله تعاىل ) ٢(

 )٥٤:احلج) (صراط مستقيمٍ
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  .وطالب العلم الذي مل ميتلئ ذا، لن يزيده علمه إال نفورا من احلق وإعراضا عنه.. عن احلقيقة 
  املعلمني عندنا يربون تالميذهم على التقليد؟ولكن : قلت
  .من رىب تالميذه على التقليد، فقد أحدث، ومن أحدث فقد ابتدع، وال يبتدع إال ضال: قال
  ؟١الثامنةعرفنا ما يفهمه طالب العلم من السابعة، فما الذي يستفيده من : قلنا
ا يأمروم باملعروف وينهوم عن املنكر ال أال ترون كيف حترر أهل العلم من إسار جمتمعام، فراحو: قال

  .يبالون يف ذلك لومة الئم
فَخرج علَى ﴿ :فقد حكى اهللا تعاىل عن موقف جمتمع هؤالء ملا عاينوا زينة قارون، فقال .. أجل : قلنا

ا ملَن تا لَيا ييناةَ الديونَ الْحرِيدي ينقَالَ الَّذ هتي زِينف هميمٍقَوظظٍّ علَذُو ح هونُ إِنقَار يا أُوتثْلَ م (
  )٧٩:القصص(

  .وذكر يف نفس الوقت موقف أهل العلم املترفع الناصح: قال
  .. أجل : قلنا
فالعامل هو الذي ال يستسلم للتقاليد واألعراف، فال خيضع لسلطاا، وال تستعبده بأهوائها، بل : قال

  .امل مؤثر ال متأثر، وفاعل ال مفعول، ومغري ال متغريفالع.. تكون له السلطة عليها 
ملا وقعت بنو :( بعض علماء بين إسرائيل، فقال  وقد ذكر رسول اهللا .. صدقت : قال بعض الطلبة

 ،وواكلوهم وشاربوهم إسرائيل يف املعاصي، تهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم يف جمالسهم وأسواقهم
علَى لسان داود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا ﴿ عض، ولعنهم فضرب اهللا قلوب بعضهم بب

ال والذي نفسي بيده حىت تأطروهم (: متكئًا فجلس فقال ، وكان رسول اهللا )٧٨من اآلية: املائدة)(يعتدونَ
  ٢)على احلق أطرا
إسرائيل كان الرجل  ما دخل النقص على بين إن أول:(  ويف حديث آخر، قال رسول اهللا : قال آخر

مث يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون . يا هذا، اتق اهللا ودع ما تصنع، فإنه ال حيل لك: يلقى الرجل فيقول
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي ﴿ : أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض، مث قال

ونَإِسدتعوا يكَانا ووصا عبِم كذَل ميرنِ مى ابيسعو داود انسلَى لكال واهللا (: مث قال ،)٧٨:املائدة) (رائيلَ ع
لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر، ولتأخذُنَّ على يد الظامل، ولَتأطرنه على احلق أطْرا أو تقصرنه على احلق 

  ٣)قصرا

                                                
) الصابِرونَوقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ صالحاً وال يلَقَّاها إِلَّا ﴿ :وهي قوله تعاىل ) ١(

 )٨٠:قصصال(
 .رواه أمحد) ٢(
مث رواه هو وابن ماجه، عن بندار،  ،)حسن غريب(: الترمذي وابن ماجه، من طريق علي بن بذمية، به وقال الترمذيرواه ) ٣(

 .عن ابن مهدى، عن سفيان، عن علي بن بذمية، عن أيب عبيدة مرسال
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  ؟١التاسعةنا ما يفهمه طالب العلم من الثامنة، فما الذي يستفيد من عرف: قلنا
  أو النتيجة اليت يصلون إليها؟.. أال ترون كيف وصف اهللا النهاية اليت يبلغها أهل العلم : قال
لَ الَّذي أُنزِلقد ذكر اهللا أن النتيجة النهائية اليت يصل إليها أهل العلم هي أن يعلموا أن ﴿ .. أجل : قلنا

يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيو قالْح وه كبر نم كإِلَي  ﴾  
  .ألنه لن يصل إىل لباب العلم به.. فالعامل هو الذي ال يغفل عن هذا النوع من العلم : قال
  فأين جند هذا العلم؟: قلنا
هو احلق الذي ال  زل على حممد وهي تدلك على أن كل ما أن.. علوم حقائق : العلوم صنفان: قال
  .مرية فيه

هو الصراط املستقيم الذي يتوافق مع  وهي تدلك على أن كل ما أنزل على حممد .. وعلوم سياسات 
  .الفطرة، وال يصلح اإلنسان إال به

  فما فائدة هذا لطالب العلم؟: قلت
فلذلك .. وهذه النهاية ال حد هلا . .أن ال يقتنع طالب العلم بأي اية حىت يصل إىل هذه النهاية : قال

  .يظل طول عمره باحثا سالكا سائرا
  ؟٢العاشرةعرفنا ما يفهمه طالب العلم من التاسعة، فما الذي يستفيد من : قلنا
  أال ترون كيف وصف اهللا أهل العلم الراسخني فيه بالتسليم املطلق هللا؟: قال
  .بلى: قلنا
  .ىت يسلم هو وعلمه هللافطالب العلم لن يرسخ يف العلم ح: قال
  فكيف يسلم علمه؟.. عرفنا إسالم العبد هللا : قلنا
أال ترون كيف سلم .. إذا عرف العلم قدره، فلم يتجاوز حدود ما أمر بعلمه، كان مسلما : قال

  .الراسخون هللا يف احلني الذي راح فيه املشاغبون يبحثون عن املتشابه ليجادلوا يف دين اهللا
  .ذلك صحيح: قلنا
  .. فلن يصل طالب العلم للرسوخ يف العلم حىت يكون هذا حاله : قال

  :مع درسه
بعد أن درسنا وتدربنا على اآلداب املرتبطة بالسمت مع العلم مدة، انتقلنا إىل الفرع الثالث للسمت، وهو 

يوت اهللا ما اجتمع قوم يف بيت من ب:(   السمت مع الدرس، وقد بدأ الشنقيطي حديثه عن هذا النوع بقوله
تعاىل يتلون كتاب اهللا تعاىل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة 

                                                
) لْم الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحق ويهدي إِلَى صراط الْعزِيزِ الْحميدويرى الَّذين أُوتوا الْع﴿ :وهي قوله تعاىل ) ١(

 )٦:سـبأ(
من : آل عمران)(ابِوالراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْب﴿ :وهي قوله تعاىل ) ٢(
 )٧اآلية
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  ١)وذكرهم اهللا فيمن عنده
 ،جلسنا نذكر اهللا تعاىل: ما جملسكم ؟ قالوا: خرج على حلقة من أصحابه فقال أن رسول اهللا  حدثناو

فأخربين أن اهللا تبارك وتعاىل يباهي بكم  أتاين جربيل (: فقال  ،لينا بهومن ع ،وحنمده ملا هدانا لإلسالم
  ٢)املالئكة

إن هللا تعاىل مالئكةً يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا : قال رسول اهللا وحدثنا أن 
الدنيا، فيسأهلم رم  هلموا إىل حاجتكم، فيحفوم بأجنحتهم إىل السماء: ، تنادوا٣قوماً يذكرون اهللا عز وجل

: يسبحونك ويكربونك، وحيمدونك، وميجدونك، فيقول: يقولون: ما يقول عبادي؟ قال:  ـوهو أعلم  ـ
يقولون لو رأوك أشد لك عبادةً، وأشد : قال! كيف لو رأوين؟: ال واهللا ما رأوك، فيقول: هل رأوين؟ فيقولون

وهل : يقول: قال. يسألونك اجلنة: يقولون: ون؟ قالفماذا يسأل: فيقول. لك متجيداً، وأكثر لك تسبيحاً
لو أم رأوها : يقولون: قال! فكيف لو رأوها؟: يقول: قال. ال واهللا يا رب ما رأوها: يقولون: رأوها؟ قال

: يتعوذون من النار؛ قال: فمم يتعوذون؟ قال: قال. كانوا أشد عليها حرصاً، وأشد هلا طلباً، وأعظم فيها رغبةً
لو رأوها كانوا : يقولون: قال! كيف لو رأوها؟: فيقول. ال واهللا ما رأوها: يقولون: وهل رأوها؟ قال: فيقول

فيهم : يقول ملك من املالئكة: فأشهدكم أين قد غفرت هلم، قال: فيقول: قال. أشد منها فراراً، وأشد هلا خمافةً
  ٤)م جليسهمهم اجللساء ال يشقى : فالنٌ ليس منهم، إمنا جاء حلاجة، قال

بينما هو جالس يف املسجد، والناس معه، إذ أقبل ثالثة نفرٍ، فأقبل اثنان إىل  رسول اهللا وحدثنا أن 
فرأى فرجةً يف احللقة، فجلس فيها وأما  ،فأما أحدمها، ، وذهب واحد، فوقفا على رسول اهللا رسول اهللا 

: أال أخربكم عن النفر الثالثة(: ، قالرغ رسول اهللا فلما ف. اآلخر، فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهباً
أما أحدهم، فأوى إىل اهللا، فآواه اهللا، وأما اآلخر فاستحيا فاستحيا اهللا منه، وأما اآلخر، فأعرض، فأعرض اهللا 

  ٥)عنه
  ما سر إيرادك هلذه األحاديث، وما عالقتها بسمت أهل العلم مع دروسهم؟: قلنا
ملنبع الذي منه يستقي طالب العلم ومعلمه ما ينشر فيهما مست أهل العلم مع هذه األحاديث هي ا: قال
  .دروسهم
  كيف ذلك؟: قلنا
أن جملس العلم جملس يأوي فيه طلبة العلم إىل اهللا، فيكونون جبلوسهم فيه  لقد أخرب رسول اهللا : قال

وأخرب أنه جملس .. فع تقريره إىل اهللا وأخرب أنه جملس ير.. وأخرب أنه جملس حتضره املالئكة .. ضيوفا على اهللا 
                                                

 .مسلم وأبو داودرواه ) ١(
 .حسن صحيح: الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي رواه ) ٢(
الذكر ينصرف يف هذا النص وغريه إىل ذكر اهللا من تسبيح وحتميد وتكبري وغريها، كما ذكرنا يف الرسالة السابقة، كما ) ٣(

 .ه مصطلح الذكرينصرف إىل جمالس العلم، فكل ذلك يصدق علي
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
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ومثل هذا الس الذي شرف هذا التشريف ينبغي أن ال تقل هيبته .. تستجاب فيه الدعوات، وتلىب فيه الطلبات
  .عن هيبة الصالة

فهل أثر عن سلفكم من أهل العلم ما .. حنن نعرف أركان الصالة وفضائلها وموانعها ونواقضها : قلنا
  لعلم من أحكام؟يرتبط مبجلس ا

على أن لس العلم من احلرمة ما ال يقل عن  لقد اتفق مجيع أهل اهللا من ورثة رسول اهللا .. أجل : قال
  .فلذلك سنوا فيه من اآلداب ما حيفظ حرمته، ويعطيه حقه من التعظيم.. حرمة الصالة 

  .فحدثنا عن ذلك: قلنا
ه فستتدربون عليها يف هذا الس حىت ال تطردوا أما فروع.. سأحدثكم عن عشر جتمع أصول ذلك : قال

  .من حلق العلم
  وهل ميكن ملعلم أن يطرد من يتعلم على يديه؟: قلت
كانوا ال يرون أحدا يعكر جملس العلم باجلدال وسوء األدب .. لقد كان ذلك سنة السلف الصاحل : قال
  .إال طردوه
  أال ترى أم يقسون عليه بذلك؟: قلت
  :أمل تسمع الشاعر احلكيم، وهو يقولل من الرمحة ما ال حتمله أي رمحة، حتم رب قسوة: قال

  وقســا ليزدجــروا ومــن يــك رامحــا    

   
  فلـــيقس أحيانـــا علـــى مـــن يـــرحم

   
  .األولفحدثنا عن .. بلى : قلنا
جملس اجللوس على عزم لقد ذكر سلفنا عن سلفهم من أهل العلم أن من آداب الطالب واألستاذ إذا : قال

زمانه، قاصداً  لبس من أحسن ثيابه الالئقة به بني أهل يتطيب، ويتطهر من احلدث، وينظف، وأن ييس التدر
  . بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة

وتطيب، ولبس ثياباً جدداً،  غتسل، اإذا جاءه الناس لطلب احلديث، ـ رمحه اهللا ـ كان مالك لقد 
أحب أن أعظم  : ال يزال يبخر بالعود حىت يفرغ؛ وقالووضع رداءه على رأسه، مث جيلس على منصبته، و

  . حديث رسول اهللا 
  : ـ رضي اهللا عنه ـ املمتلئ باحلكمة قولهاخلطيب من شعر على لقد قرأت يف جامع : قال بعض الطلبة

ــا   ــيت فإـ ــاب إذا اكتسـ ــد الثيـ   أجـ

   
   زيـــن الرجـــال ـــا تعـــز وتكـــرم  

    
ــاً  ــاب حتريــ ــع يف الثيــ   دع التواضــ

   
ــاهللا  ــتم  فـ ــن وتكـ ــا جتـ ــم مـ    يعلـ

    
ــة   ــدك زلفـ ــك ال يزيـ ــاث ثوبـ   فرثـ

   
ــرم   ــد جمـ ــت عبـ ــه وأنـ ــد اإللـ    عنـ
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ــد أن   ــرك بعـ ــك ال يضـ ــاء ثوبـ   و ـ

   
ــرم   ــا حيـ ــي مـ ــه وتتقـ    ختشـــى اإللـ

   
  .الثاينفحدثنا عن : قلنا
  أنتم تعرفون صالة االستخارة؟: قال
  وما عالقتها ذا؟: قلنا
  .جملسه هذه الصالةلقد كان من سلفنا من يقدم على : قال
  مل؟: قلنا
مث إن يف العلم جماهيل، فهو حيتاج من .. حىت يكون حتركه للعلم والتعليم بتحريك اهللا ال بتحريكه : قال

مث إن يف العلم فروعا كثرية، فهو حيتاج ألن خيري اهللا له خريها، وأوفقها بالنسبة .. اهللا أن يوفقه لسلوك متاهاا 
  .له

  فما نقول؟: قلنا
  .وحسبنا ا.. لقد ورد يف السنة ما نقول : الق

  ولكن السنة تركت لنا ذكر احلاجة، فما نقول فيما يرتبط ذا؟: قلنا
اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، :( كان بعض أهل اهللا من أهل العلم يقول : قال 

نت عالم الغيوب، اللهم أن كنت تعلم أعلم، وتقدر وال أقدر، وأ وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم وال 
غريي، ومجيع ما يتحرك فيه غريي وينطق به يف حقي وحق  أن مجيع ما أحترك فيه وانطق به يف حقي ويف حق 

من الغد، خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري  أهلي وولدي وما ملكت مييين، من ساعيت، هذه إىل مثلها 
فيه وأنطق به يف حقي ويف حق غريي،  يه، وإن كنت تعلم أن مجيع ما أحترك فأقدره يل ويسره يل، مث بارك يل ف

ساعيت هذه إىل مثلها من الغد،  ومجيع ما يتحرك فيه غريي يف حقي ويف حق أهلي وولدي، وما ملكت مييين من 
  )هكان مث رضين ب شر يل يف ديين ومعاشي، وعاقبة أمري فاصرفه عين وأصرفين عنه واقدر يل اخلري حيث 

  .الثالثفحدثنا عن : قلنا
عليها، وأمر ببياا واالزدياد من  تبليغ أحكام اهللا تعاىل اليت ائتمن  هنشربطلب العلم أو ينوي أن : قال

على إخوانه من املسلمني  العلم، وإظهار الصواب، والرجوع إىل احلق واالجتماع على ذكر اهللا تعاىل والسالم 
  . والدعاء للسلف الصاحلني

   :من باب اإلشارة عن بعضهم أنه كان يكتب حىت تكل يده، فيضع القلم مث ينشد حيكى
ــبابةً    ــري ص ــدمع جي ــذا ال ــان ه ــئن ك   ل

   
ــيع     ــع مض ــو دم ــى فه ــري ليل ــى غ    عل

   
  أمل يبلغه فضل أهل العلم؟.. حقيق بطالب العلم ومعلمه أن يفرح، فكيف يبكي هذا؟ : قلت
أُولَئك ) ٦٠(يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ  والَّذين﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل : قال

  ؟)املؤمنون(﴾ )٦١(يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ 
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قول  ،يا رسول اهللا: قلت: قالت ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة وقد ورد يف تفسريها عن .. بلى : قلت
وهو مع ذلك خياف  ،أهو الرجل يسرق ويزين ويشرب اخلمر﴾، والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ ﴿ :اهللا 

   ١)ن ال يتقبل منهأوهو مع ذلك خياف اهللا  ،ولكن الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ،ال(: اهللا؟ قال
إِنما يخشى اللَّه من عباده ﴿ :سمع قوله تعاىل أمل ت.. فأهل العلم هم أوىل باخلشية من غريهم : قال
  )٢٨من اآلية: فاطر)(الْعلَماُء 

  .. بلى : قلت
الناس كلهم :( لقد قال بعضهم يعرب عن ذلك.. فأعظم اخلشية هو أن خياف املؤمن أن ال يقبل منه : قال

لون كلهم هلكى إال املخلصون، واملخلصون هلكى إال العاملون، والعاملون كلهم هلكى إال العاملون، والعام
  )على خطر عظيم

  .الرابعفحدثنا عن : قلنا
فإذا وصل إليه سلم .. من آداب طالب العلم أن ال يتحرك يف طريقه إىل جملس العلم إال بصحبة ذكر: قال

 تعاىل يكن وقت كراهة، فإن كان مسجداً تأكدت مطلقاً، مث يدعو اهللا ن مل إركعتني، ى على من حضر وصل
  ٢)أكرم االس ما استقبل القبلة:(  لقوله القبلة  بالتوفيق واإلعانة والعصمة، وجيلس مستقبالً 

اجللسات، وال  بسكينة، ووقار، وتواضع، وخشوع، متربعاً، أو غري ذلك مما ال يكره من جلوسه ويكون 
عذر، وال  ماداً رجليه أو إحدامها من غري جيلس مقعياً، وال مستفزاً، وال رافعاً إحدى رجليه على األخرى، وال 

متكئاً على يديه إىل جنبه أو وراء ظهره، وليصن بدنه عن الزحف، والتنقل عن مكانه، ويديه عن العبث 
نه يقلل اهليبة، ويسقط ألوالتشبيك ما، وعينيه عن تفريق النظر من غري حاجة، ويتقي املزاح وكثرة الضحك،  

  .احلشمة
   السنة ما يدل على كل هذا؟فهل ورد يف: قلت
  الذي جاء يعلمنا فيه ديننا؟ أمل تسمع حديث جربيل .. أجل : قال
  .بل أحفظه.. بلى : قلت
  .فحدثنا به: قال
، ذات  بينما حنن جلوس عند رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ  عمر بن اخلطابلقد حدث : قلت

يد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، يومٍ إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب، شد
يا حممد أخربين عن : ، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال حىت جلس إىل النيب 

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا وتقيم الصالة، وتؤيت :  اإلسالم، فقال رسول اهللا 
: قال! فعجبنا له يسأله ويصدقه . صدقت: قال. زكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالًال

                                                
الترمذي وابن ماجة وابن أيب الدنيا يف نعت اخلائفني وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت واحلاكم وصححه رواه أمحد و) ١(

 .وابن مردويه والبيهقي يف شعب االميان
 . الكبري عن ابن عباس حنوه مرفوعاً عن ابن عمر مرفوعاً والطرباين يف أبو يعلي والطرباين يف األوسط، رواه ) ٢(
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. أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره: قال. فأخربين عن اإلميان
: قال. راه؛ فإن مل تكن تراه فإنه يراكأن تعبد اهللا كأنك ت: قال. فأخربين عن اإلحسان: قال. صدقت: قال

أن تلد األمة : قال. فأخربين عن أماراا: قال. ما املسؤول عنها بأعلم من السائل: قال. فأخربين عن الساعة
يا عمر : مث انطلق، فلبثت ملياً، مث قال. ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان

  .١فإنه جربيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم: قال. اهللا ورسوله أعلم. ائل ؟ قلتأتدري من الس
انظر كيف جلس، وكيف سأل، .. إن هذا احلديث أصل من أصول أدب طالب العلم يف درسه : قال

مل يعلمنا فقط أصول ديننا، بل علمنا مع ذلك السمت الذي  إن جربيل .. وكيف مسع، وكيف أجاب 
  .فال ميكن أن نتعلم الدين يف مدارس املشاغبني..  نطلب به علوم ديننا

  .اخلامسفحدثنا عن : قلنا
ال يدرس ف.. أن يقطع طالب العلم كل ما حيول بينه وبني التفرغ للعلم والتنصت له والتأمل فيه : قال

عج، فرمبا أو نعاسه، أو قلقه، وال يف حال برده املؤمل، أو حره املز وقت جوعه، أو عطشه، أو مهه، أو غضبه، 
أجاب أو أفىت بغري الصواب، وإن كان أستاذا رمبا .. مسع ما مل يتحقق من مساعه، أو فهم ما ال يصح أن يفهمه 

  .من استيفاء النظر ألنه ال يتمكن 
ـ رضي اهللا عنه أيب أمامة ، فعن عن صالة احلاقن أهذا قياس على ما ورد يف احلديث من يه : قلت

قال رسول : ـ رضي اهللا عنه ـ قالأيب هريرة وعن ..  ٢أن يصلي الرجل وهو حاقنى  أن رسول اهللا ـ 
ـ رضي اهللا عنها ـ عائشة وعن  ..  ٣)ال حيل لرجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يصلي وهو حاقن:(  اهللا 

  ٤)وال وهو يدافعه األخبثان ،ال صالة حبضرة طعام:( عن النيب 
  ٦)ال رأي حلازق:( وقوله  ،صاحب اخلف الضيق وهو، ٥عن صالة احلازق ويه 
فكما أن هذه الشواغل تصرف عن الصالة، .. بل العلم ال خيتلف عن الصالة .. ليس ذلك قياسا : قال

وذلك حيول بينه .. وتؤثر يف خشوعها، فهي كذلك تصرف عن العلم، وتؤثر على معايشة الطالب ما يتعلمه 
  .وبني االستفادة منه
  .لقد ذكرتين بكالم مجيل قاله ابن اجلوزي، إن أذنت ـ يا شيخنا ـ حدثتكم به: بةقال بعض الطل

رأيت نفسي كلما ..:( وكأنه ابن اجلوزي حضر معنا .. أشار إليه آذنا، فأخذ الطالب يقرأ من ذاكرته 
لة اهللا اإلقبال على معامو ت قبور الصاحلني تترك مهتها يف طلب العزلةرو زاأصفا فكرها أو اتعظت بدارج 

تراك تريدين مين أن أ حدثين ما مقصودك؟ وما اية مطلوبك؟: فقلت هلا يوما وقد كلمتين يف ذلك، تعاىل
                                                

 .مسلمرواه ) ١(
 .ابن ماجه والدار قطينرواه ) ٢(
 .لترمذي وحسنه حنوه من حديث ثوبانول وأبو داودرواه ) ٣(
 .مسلمرواه ) ٤(
 .عزاه رزين إىل الترمذي) ٥(
 .ذكره أصحاب الغريب ) ٦(
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و أن آكل اجلشب أويضيع مين ما قد علمته لفقد من أعلمه؟  ،فتفوتين صالة اجلماعة ،أسكن قفرا ال أنيس به
فال أدري من كرب حممويل من  ،لذي ال أطيقهو أن ألبس اخلشن اأالذي أتعوده فيقع نضوى طلحا يف يومني؟  

   .و أن أتشاغل عن طلب ذرية تتعبد بعدي بقاء القدرة على الطلبأأنا؟ 
   .با اهللا ما نفعين العلم الذي بذلت فيه عمري إن وافقتك وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم

وليس مرادي بالرفق اإلكثارمن  ،ملرتلواملطية إذا مل يرفق ا مل تصل براكبها إىل ا ،اعلمي أن البدن مطية
   .يقوى الذهنو ،يصح العقلو ،فحينئذ يصفو الفكر ،ىن أخذ البلغة الصاحلة للبدنعوإمنا أ ،الشهوات
.. ١)وهو غضبان ،ال يقضي القاضي بني اثنني:(  ترى إىل تأثري املعوقات عن صفاء الذهن يف قوله  أال

   .و حاقباأجمراه من كونه حاقنا  وما جيري ،وقاس العلماء على ذلك اجلوع
 ،العزلةو فأما اإلنفراد ،وهل الطبع إال ككلب يشغله اآلكل؟ فإذا رمى له ما يتشاغل به طاب له الكل

   .ال عن اخلري ،فعن الشر
  ـرضي اهللا عنهم ـ وعن أصحابه  ولو كان فيها لك وقع خري لنقل ذلك عن رسول اهللا 

 ،وقوى اخللط السوداوي عليهم ،ام م التقلل واليبس إىل تغري فكرهمهيهات لقد عرفت أن أقواما ما د 
فبقي اليوم واليومني والثالثة ال  ،فاستوحشوا من الناس ومنهم من اجتمعت له من املآكل الردية أخالط جمة

وفيهم من ترقي به اخللط إىل رؤية األشباح ، هو يظن ذلك من أمداد اللطف وإذا به من سوء اهلضمو يأكل
  .، فيظنها املالئكة

 والعلم ال جيوز امليل إىل ،فإن نور العقل ال ينبغي أن يتعرض إلطفائه ،وااهللا اهللا يف العقل ،فاهللا اهللا يف العلم
فإذا حفظا حفظا وظائف الزمان ودفعا ما يؤذي وجلبا ما يصلح وصارت القوانني مستقيمة يف املطعم ، تنقيصه

   ٢)واملشرب واملخالطة
  .السادسنا عن فحدث: قلنا
يا أَيها الَّذين ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يشري إىل جمامع ذلك .. أن يعطي لس العلم حقه من األدب : قال

زشوا فَانزشيلَ انإِذَا قو لَكُم حِ اللَّهفْسوا يحسِ فَافْسالجي الْموا فحفَست يلَ لَكُموا إِذَا قنفَعِ آمروا ي ينالَّذ اللَّه
بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منادلة) (آمانظروا كيف ربط اهللا تعاىل ..  )١١:ا

ذا وانظروا كيف أمر اهللا تعاىل اجلالسني بالطاعة املطلقة ملن يريد أن ينظم جملسهم، فإ.. بني االس والعلم 
  أمرهم بالفسح فسحوا، وإذا أمرهم بالنشوز نشزوا؟

أنزلت هذه اآلية يوم : قوله مقاتل بن حيانلقد روي يف سبب نزول هذه اآلية عن : بعض الطلبة قال
يومئذ يف الصفة، ويف املكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من املهاجرين واألنصار،  جمعة وكان رسول اهللا 

                                                
  .رواه مسلم والترمذي والنسائي) ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان:( ـ رضي اهللا عنه ـ  رةعن أيب بكيف احلديث ) ١(

 )من ابتلي بالقضاء بني املسلمني فال يقضني وهو غضبان:( قال  أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ عن أم سلمة ويف احلديث 
  . متروك رواه الطرباين يف الكبري وأبو يعلى وفيه عباد بن كثري الثقفي وهو

 .رواه أمحد والطرباين يف الكبري )إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان:(  قال رسول اهللا  :وعن عطية بن سعد قال
 .صيد اخلاطر) ٢(
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السالم عليك أيها النيب : ، فقالوا قد سبقوا إىل االس، فقاموا حيال رسول اهللا فجاء ناس من أهل بدر و
، مث سلموا على القوم بعد ذلك، فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون فرد النيب . ورمحة اهللا وبركاته

، فقال ملن حوله  النيب ما حيملهم على القيام، فلم يفْسح هلم، فشق ذلك على  أن يوسع هلم، فعرف النيب 
يقيمهم بعدة النفر الذين هم  فلم يزل ،)قم يا فالن، وأنت يا فالن(: من املهاجرين واألنصار، من غري أهل بدر

 قيام بني يديه من املهاجرين واألنصار من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من جملسه، وعرف النيب 
م تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بني الناس؟ واهللا ما رأيناه قبلُ ألست: الكراهة يف وجوههم، فقال املنافقون

فبلغنا أن . عدل على هؤالء، إن قوما أخذوا جمالسهم وأحبوا القرب لنبيهم، فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه
م، فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا، فَتفَسح القوم إلخوا ،)رحم اهللا رجال فَسح ألخيه(: قال رسول اهللا 

  . ١ونزلت هذه اآلية يوم اجلمعة
ولوال أنه من اآلداب الالزمة يف جملس .. تنظيم الس  انظروا كيف توىل رسول اهللا : قال الشنقيطي

  .العلم ما فعله
  فما هي آداب االس اليت جيب على طالب العلم أن يراعيها؟: قلنا
 حمال دون غريه إال لغرض، وال ينبغي أن يزاحم أن جيلس حيث انتهى به الس، فال يتخري.. أوهلا : قال

كان جيلس حيث انتهى به الس،  أن رسول اهللا : احلديثلقد روي يف .. من هو أوىل منه على جملسه 
ولكن حيث جيلس يكون صدر ذلك الس، وكان الصحابة، رضي اهللا عنهم، جيلسون منه على مراتبهم، 

يساره، وبني يديه غالبا عثمان وعلي؛ ألما كانا ممن يكتب الوحي،  فالصديق جيلسه عن ميينه، وعمر عن
  .وكان يأمرمها بذلك

ليليين (: كان يقول أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ  عن أيب مسعودوورد يف احلديث تعميم هذا، ف
  ٢)منكم أولوا األحالم والنهى، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم

ئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر، إما لتقصري أولئك يف حق البدريني، أول وهلذا أمر 
  .أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم، كما أخذ أولئك قبلهم، أو تعليما بتقدمي األفاضل إىل األمام

  أال حيمل هذا التقدمي نوعا من اجلور كما ذكر املنافقون؟: قلت
أليس العدل هو أن تضع كل .. بل هذا عني العدل .. أن يقع يف اجلور   يستحيل على رسول اهللا: قال

  شيء يف موضعه الذي وضعه اهللا فيه؟
  .. بلى : قلنا
إن جمالس العلم قد حتتاج حوارا ومراجعات، وال يصلح هلذا غري أويل األحالم .. فاالس كذلك : قال
  .. والنهى 

كان :( وله قـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب مسعود د روي إن جمالس العلم كصفوف الصالة متاما، وق
                                                

 .بن أيب حامترواه ا) ١(
 .مسلمرواه ) ٢(
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استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم، ليليين منكم أولو األحالم (: ميسح مناكبنا يف الصالة ويقول رسول اهللا 
  .١قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختالفًا )والنهى، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم

  حالم والنهى ذه املرتبة دون غريهم؟أتدرون مل قدم أويل األ
وال .. فاإلمام قد حيتاج إىل من يفتح عليه، وقد حيتاج إىل من يستخلفه .. احلكمة يف ذلك يسرية : قلنا

  .يصلح لذلك إال أولو األحالم والنهى
  .. قد ينسى املعلم، فيذكر، وقد خيطئ فيصوف، وقد يراجع فيحقق .. فهكذا جملس العلم : قال
  .عرفنا هذا، فهل هناك أدب غريه: قلنا
من آداب االس اليت ال تستقيم جمالس العلم إال ا أن حيترم اجلالس اجللساء، فال يقيم أحدا من : قال

  .جملسه ليجلس فيه دون
  ٢)ال يقيم الرجلُ الرجلَ من جملسه فيجلس فيه، ولكن تفَسحوا وتوسعوا:(  أحفظ يف ذلك قوله : قلت

  ٣)افسحوا:  يقيمن أحدكم أخاه يوم اجلمعة، ولكن ليقلال:(  وأحفظ يف ذلك قوله : قال آخر
  ٤)ال يقوم الرجلُ للرجل من جملسه، ولكن افسحوا يفسح اهللا لكم:(  وأحفظ يف ذلك قوله : قال آخر

اء ختصيص جمالس فهل أثر عن سلفكم من العلم..  ٥وعينا هذا، ووعينا كل ما ورد يف السنة من مثله: قلنا
  العلم مبزيد من اآلداب؟

ر جملس ضإذا حعلى أن طالب العلم  لقد اتفق على هذا مجيع أهل اهللا من ورثة رسول اهللا : قال
يسلم إذا  الشيخ، سلم على احلاضرين بصوت يسمع مجيعهم، وخص الشيخ بزيادة حتية وإكرام، وكذلك 

 قرب الشيخ، من مل يكن مرتلته كذلك، بل جيلس حيث انصرف، وإذا سلم، فال يتخطى رقاب احلاضرين إىل
انتهى به الس، كما ورد يف احلديث، فإن صرح له الشيخ واحلاضرون بالتقدم أو كانت مرتلته، أو كان يعلم  

الشيخ واجلماعة لذلك فال بأس، وال يقيم أحداً من جملسه، أو يزامحه قصداً فإن آثره مبجلسه مل يقبله إال  إيثار 
ذلك مصلحة يعرفها القوم، وينتفعون ا من حبثه مع الشيخ لقربه منه أو لكونه كبري السن، أو  يكون يف  إن

وال ينبغي ألحد إن يؤثر بقربه من الشيخ إال ملن هو أوىل بذلك، لسن أو علم أو  كثري الفضيلة والصالح، 
فضل منه، وإذا كان الشيخ يف أن هو حيرص على القرب من الشيخ إذا مل يرتفع يف الس على م صالح، بل 

اجلماعة أحق مبا على ميينه ويساره، وإن كان على طرف صفه أو حنوها، فاملبجلون مع  فضل أصدر مكان ف
ن جيتمعوا إىل جهة واحدة ليكون نظر أللرفقاء يف درس واحد، أو دروس،  احلائط ومع طرفها قباله، وينبغي 
  . بعضهم يف ذلك دون بعض خيص  الشيخ إليهم مجيعاً عند الشرح، وال

ن يتأدب مع حاضري جملس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام ومن اآلداب اليت ذكروها يف هذه االس أ
                                                

 .رواه مسلم وأهل السنن، إال الترمذيرواه ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .شرط السنن ومل خيرجوه على الشافعيرواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 ) النيب اإلنسان(انظر الكثري من هذه اآلداب املرتبطة ذا يف الرسالة السابقة ) ٥(



 ٢٨٠

وأقرانه، وال جيلس وسط احللقة، وال قدام أحد، إال لضرورة،  لسه، وهم رفقاؤه فيوقر أصحابه وحيترم كرباءه 
، فقد جاء النهي عن امتصاحبني، إال برضامها مع فيقني، وال بني وال يفرق بني ر. كما يف جملس التحديث

  . جيلس فوق من هو أوىل منه اجللوس بني الرجلني إال بإذما، فإذا وسعوا جلس ومجع نفسه، وال 
أضيق عليك، : ههنا يا أبا حممد، فقلت: أتيت اخلليل بن أمحد يف حاجة فقال يل: قال أبو حممد اليزيدي

   .حبذافريها تضيق عن متباغضني، وإن شرباً يف شرب ال يضيق على متحابني ا فقال إن الدني
ن يرحبوا به، ويوسعوا له، ويتفسحوا ألجله، ويكرموه مبا يكرم به أوينبغي للحاضرين إذا جاء القادم 

، يف الس وكان حرجاً ضم نفسه وال يتوسع، وال يعطي أحداً منهم جنبه وال ظهره مثله، فإذا تفسح له 
حبث الشيخ له وال جينح على جاره، أو جيعل مرفقه قائماً يف جنبه، أو خيرج عن  ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند 

أثناء درس غريه أو درسه مبا ال يتعلق به، أو مبا يقطع عليه حبثه، وإذا  وال يتكلم يف . بنية احللقة بتقدم أو تأخر
فرغ، وال بغريه مما ال تفوت فائدته، إال بإذن الشيخ  بدرس شرع بعضهم يف درس، فال يتكلم بكالم يتعلق 

وموضعاً، وحيذر املماراة يف البحث واملغالبة فيه، فإن  وال يتكلم بشيء حىت ينظر فيه فائدة . وصاحب الدرس
ثارت نفسه أجلمها بلجام الصمت والصرب، فإن ذلك أقطع النتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب، وإن 

لبة أدباً على غريه مل ينهره غري الشيخ، إال بإشارته أو سراً بينهما على سبيل النصيحة، وإن أساء الط أساء بعض 
الشيخ، تعني على اجلماعة انتهاره ورده، واالنتصار للشيخ بقدر اإلمكان وفاء حبقه، وال يشارك  أحد أدبه على 

  . الشيخ ذلك أو املتكلم فال بأس بهيف حديثه وال سيما الشيخ، فإن علم إيثار  أحد من اجلماعة أحداً 
  فما آداب املعلم؟.. هذه آداب طالب العلم يف جملسه : قلنا
أن جيلس بارزاً جلميع احلاضرين موقراً فاضلهم بالعلم والسن، لقد ذكر سلفنا عن سلفهم يف ذلك : قال

الحترام، ويلتفت إىل والصالح والشرف، ويتلطف بالباقني، ويكرمهم حبسن السالم، وطالقة الوجه ومزيد ا
احلاجة، وخيص من يكلمه أو يسأله، أو يبحث معه على الوجه عند ذلك مبزيد  احلاضرين التفاتاً قسطاً حبسب 

  .وضعيفاً، فإن ترك ذلك من أفعال املتجربين املتكربين التفات إليه وإقبال عليه، وإن كان صغرياً 
  .السابعفحدثنا عن : قلنا
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا وللْكَافرِين ﴿ :وله تعاىل هو ما أشار إليه ق: قال
يمأَل ذَاب١٠٤:البقرة(﴾  ع(  

يف مقاهلم وفعاهلم، وذلك أن بالكفار أن يتشبهوا يف هذه اآلية ى اهللا تعاىل املؤمنني لقد : قال بعض الطلبة
: امسع لنا يقولون: فإذا أرادوا أن يقولوا ،كانوا يعانون من الكالم ما فيه تورية ملا يقصدونه من التنقيص اليهود
من الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ ﴿ :خمربا عنهم  يورون بالرعونة، كما قال تعاىل ،راعنا

ا واسمع سمع غَير مسمعٍ وراعنا لَيا بِأَلِْسنتهِم وطَعنا في الدينِ ولَو أَنهم قَالُوا سمعنا وأَطَعنسمعنا وعصينا وا
  )٤٦: النساء(﴾ وانظُرنا لَكَانَ خيرا لَهم وأَقْوم ولَكن لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَال يؤمنونَ إِال قَليال 

وهلذا أمرنا أن . املوت: والسام هو ،السام عليكم: أم كانوا إذا سلَّموا يقولونوهكذا ورد يف األحاديث 
  .إمنا يستجاب لنا فيهم، وال يستجاب هلم فينا، وأخربنا أنه )وعليكم(نرد عليهم بـ 
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  درسه؟فما وجه اإلشارة فيه إىل آداب طالب العلم مع .. عرفنا هذا : قلنا
حتته، وعن رفع الغلط عن اللغط، فإن  العلم ن جملساأن يصلقد ذكر سلفنا عن سلفهم تطبقا هلذا أن : قال

  . األصوات واختالف وجهات البحث
نفرغ من هذه املسألة مث نصري : إذا ناظره إنسان يف مسألة فغدا إىل غريها يقول كان الشافعي : قال الربيع

  .إىل ما تريد
ويذكر احلاضرين مبا جاء يف كراهة املماراة،  ،مباديه قبل انتشاره وثوران النفوس ذلك يف  ويتلطف يف دفع

وأنه ال يليق بأهل  ،االجتماع ظهور احلق وصفاء القلوب، وطلب الفائدة ال سيما بعد ظهور احلق، وأن مقصود 
ن االجتماع ومقصودة خالصاً هللا العداوة والبغضاء، بل جيب أن يكو العلم تعاطي املنافسة والشحناء ألا سبب 

ليحق الْحق ويبطلَ الْباطلَ ولَو كَرِه ﴿ : ويتذكر قوله تعاىل تعاىل ليثمر الفائدة يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة، 
  . إجرام فليحذر منه فإنه يفهم أن إرادة إبطال احلق أو حتقيق الباطل صفة ، )٨:ألنفال) (الْمجرِمونَ

  فماذا على املعلم؟.. فإن حصل التعدي يف هذا : لناق
أن يزجر من تعدى يف حبثه، أو ظهر منه لدد وسوء أدب، أو ترك لقد ذكر سلفنا عن سلفهم يف هذا : قال

أو أساء أدبه على غريه من احلاضرين أو الغائبني، أو ترفع  بعد ظهور احلق، أو أكثر الصياح بغري فائدة،  اإنصاف
ضحك، أو استهزأ بأحد من احلاضرين، أو فعل ما  لى من هو أوىل منه، أو نام أو حتدث مع غريه أو يف الس ع

  . بشرط أن ال يترتب على ذلك مفسدة تربو عليهوكل ذلك خيل بأدب الطلب يف احللقة، 
  .الثامنفحدثنا عن : قلنا
قُوا اللَّه واعلَموا أَنكُم مالقُوه وبشرِ وقَدموا لأَنفُِسكُم وات﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل : قال
نِنيمؤ٢٢٣من اآلية: البقرة)(الْم(  

  .١إن هذا ورد يف حمل أنت تعرفه.. كيف تستشهد ذا يف هذا احملل؟ : قال بعض الطلبة
  فما قال ابن عباس يف التقدمي؟: قال

  . ٢آخر مجع التسمية مع االستعاذة من الشيطانويف حديث .. لقد ذكر أنه قول بسم اهللا : قال الطالب
فإن كنا قد أمرنا يف ذلك احملل الذي قد تنتشر فيه الغفلة أن نقدم ألنفسنا بذكر، فكيف ال نفعل : قال

  .ذلك يف جملس العلم الذي هو حمارب من حماريب التعبد هللا
  فما أثر عن سلفكم من العلماء يف هذا؟: قلنا
على  واأن يقدمعلى أن على أهل العلم  مجيع أهل اهللا من ورثة رسول اهللا لقد اتفق على هذا : قال

مدرسة شرط فيها  ب اهللا تعاىل تربكاً وتيمناً، فإن كان يف االشروع يف البحث والتدريس قراءة شيء من كت
                                                

وا أَنكُم مالقُوه وبشرِ نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم وقَدموا لأَنفُِسكُم واتقُوا اللَّه واعلَم﴿ :وهو قوله تعاىل ) ١(
نِنيمؤ٢٢٣:البقرة) (الْم( 

لو أن أحدهم إذا أراد :(  قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ البخاري، عن ابن عباس  وهو احلديث الذي رواه) ٢(
قدر بينهما ولد يف ذلك مل يضره الشيطان باسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن ي: أن يأيت أهله قال

 )أبدا



 ٢٨٢

لشيطان ا ويدعو عقيب القراءة لنفسه، وللحاضرين، وسائر املسلمني، مث يستعيذ باهللا من  ،تبع الشرطاذلك 
املسلمني ومشاخيه، ويدعو لنفسه  ، ويترضى عن أئمة الرجيم، ويسمى اهللا تعاىل وحيمده، ويصلي على النيب 

حلسن فعله وحتصيالً  وهو واقف مكانه إن كان يف مدرسة أو حنوها جزاء  ،وللحاضرين ووالديهم أمجعني
  . لقصده

  أال ترى أن يف هذا تضييعا لوقت كثري؟: قلت
واملدرسة عندنا هي املدرسة اليت تعمق باإلميان باهللا، ومتأل .. ال بذكر اهللا .. يضيع باللغو  الوقت: قال

ومل جند داواء جيمع لنا كل ذلك ككتاب اهللا وذكر اهللا، وقد .. القلب حببه، ومتأل النفس بالتهذيب واألدب 
إال كان   يصلوا على النيب ومل يذكروا اهللا ومل ،ما اجتمع قوم يف جملس فتفرقوا:(  قال رسول اهللا 

  ١)جملسهم تره عليهم يوم القيامة
على  ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا تعاىل ومل يصلوا:(  ويف حديث آخر، قال : قال بعض الطلبة 

  ٢)ن شاء غفر هلمإن شاء عذم وإنبيهم اال كان عليهم ترة ف
 تفرقوا عن غري ذكر اهللا وصالة على النيب مث  ،ما اجتمع قوم:(  ويف حديث آخر، قال : قال آخر

  ٣)ننت جيفةأال قاموا عن إ
منا تفرقوا عن جيفة أال كإما اجتمع قوم فتفرقوا عن غري ذكر اهللا :(  ويف حديث آخر، قال : قال آخر

  ٤)وكان ذلك الس عليهم حسرة ،محار
  عرفنا مبا يبدأ الدرس، فبم ينتهي؟: قلت
، )واهللا أعلم(: يقول املدرس عند ختم كل درسعلى أن  من ورثة رسول اهللا لقد اتفق أهل اهللا : قال

يشعر خبتم الدرس  اكالمأو يقول .. أو غريها من الصيغ اليت تدل على الرباءة من الذات، واللجوء إىل اهللا 
خالصاً لذكر اهللا  )واهللا أعلم( وحنو ذلك، ليكون قوله  )ن شاء اهللا تعاىلإما بعده يأيت (أو  )وهذا آخره(: كقوله

  .تعاىل ولقصد معناه
األوىل للمدرس أن ميكث قليالً بعد قيام اجلماعة فإن فيه فوائد  وقد ذكر سلفنا عن سلفهم يف هذا أن
نفس أحدهم بقايا سؤال سأله، ومنها عدم ركوبه  كان يف  ه إنوآداباً له وهلم، منها عدم مزامحتهم، ومنها أن

  .كن كان يركب وغري ذلإبينهم 
  )سبحانك اّهللا، اللهم وحبمدك ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك:(بقولهإذا قام أن يدعو واستحبوا له 

فقال  ،من جلس يف جملسٍ، فكثر فيه لغطه:(  لقد نص احلديث على هذا، فقد قال : قال بعض الطلبة
اهللا، أستغفرك وأتوب إليك؛ إال سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال : قبل أن يقوم من جملسه ذلك

                                                
 .رواه أمحد وابن حبان) ١(
 .رواه الترمذي وابن ماجة) ٢(
 .والبيهقيالطيالسي رواه ) ٣(
 .رواه أمحد) ٤(



 ٢٨٣

  ١)غفر له ما كان يف جملسه ذلك
يقول بأخرة إذا أراد أن  كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب برزة ويف احلديث : قال آخر

يا : فقال رجل ،)سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك(: يقوم من الس
  ٢)ذلك كفارةٌ ملا يكون يف الس(: ، إنك لتقول قوالً ما كنت تقوله فيما مضى ؟ قالرسول اهللا

يقوم من جملسٍ  قلما كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر ويف احلديث : قال آخر
عتك ما تبلغنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك، ومن طا(: حىت يدعو ؤالء الدعوات

اللهم متعنا بأمساعنا، وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله . به جنتك، ومن اليقني ما ون عينا مصائب الدنيا
الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا، وال جتعل الدنيا 

  ٣)لط علينا من ال يرمحناأكرب مهنا، وال مبلغ علمنا، وال تس
  .التاسعفحدثنا عن : قلنا
: لقمان(﴾  واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحمريِ﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل : قال
  )١٩من اآلية
  .تقصد خفض الصوت: قلنا
  .صر به عنهافال يتجاوز به مسامعهم، وال يق.. حبيث يسمعه السامعون : قال
  فما أثر عن سلفكم يف هذا؟: قلنا
أن ال يرفع صوته زائداً على على أن على املعلم يف درسه  لقد اتفق أهل اهللا من ورثة رسول اهللا : قال

  . قدر احلاجة، وال خيفضه خفضاً ال حيصل معه كمال الفائدة
  ٤)ض الصوت الرفيعن اهللا حيب الصوت اخلفيض، ويبغإ:( قوله  ورووا يف ذلك عن النيب 

صوته جملسه، وال يقصر عن مساع احلاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع  األوىل أن ال جياوز  وذكروا أن
  .فال بأس بعلو صوته بقدر ما يسمع

وقد ..  بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه ،يسرد الكالم سرداً ينبغي له أن ال وذكروا أنه 
كسردكم هذا،  ٥يسرد احلديث مل يكن رسول اهللا :(  عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت عنرووا يف ذلك 

   ٧)، حيفظه من جيلس إليه، لو عده العاد ألحصاه٦ولكنه كان يتكلم بكالم فصل
   ٨)يسمعه فصال، يفهمه كل من كان كالم رسول اهللا :(  قالتو

                                                
 .حديث حسن صحيح: الترمذي وقالرواه ) ١(
 .صحيح اإلسناد: وقال ،ورواه احلاكم أبو عبد اهللا يف املستدرك من رواية عائشة، أبو داودرواه ) ٢(
 .الترمذي وقال حديث حسنرواه ) ٣(
 .اخلطيب يف اجلامعرواه ) ٤(
 .يسوق سياقا جيدا: يسرد احلديث)٥(
 .احلق والباطل، واخلطأ والصواب بني ظاهر حمكم، ال يعاب قائله، وحقيقته الفاصل بني: بكالم فصل)٦(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٧(
 .أبو داودرواه ) ٨(



 ٢٨٤

   ٢)م تنثرون الكالم نثرا، وأنت١إذا تكلم تكلم نزرا كان رسول اهللا  :(  قالتو
عن أنس ـ رضي اهللا ف.. ـ إذا اقتضى املقام ذلك ـ حىت يعقل عنه  يكرر الكالمأن  وكان من سنته 

  )يعيد الكلمة ثالثا لتعقل عنه كان رسول اهللا :( عنه ـ قال
   ٣)إذا سلم سلم ثالثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا كان رسول اهللا :( وقال

إذا حتدث باحلديث، أو سئل عنه كرره  كان رسول اهللا :( قالـ رضي اهللا عنه ـ س عن ابن عباو
   ٤)ثالثا ليفهم عنه

   ٥)إذا تكلم تكلم ثالثا كان رسول اهللا :( عن أيب أمامة ـ رضي اهللا عنه ـ قالو
  .العاشرفحدثنا عن : قلنا
ه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من فَبِما رحمة من اللَّ﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل : قال

) للَّه يحب الْمتوكِّلنيحولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ ا
  )١٥٩:آل عمران(

  ه اآلية جامعة من جوامع العلم، فما حظ املعلم منها؟هذ: قلنا
  :لقد ذكر سلفنا عن سلفهم يف ذلك آدابا: قال

..  بسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشةنوي ،حضر عندهأو جديد غريب املعلم لكل أن يتودد منها 
  .فإن ذلك خيجله ال يكثر االلتفات والنظر إليه استغراباً له، ونصحوا بأن 
مسك عنها حىت جيلس، وإن جاء وهو أيف مسألة املعلم وقد شرع  ،إذا أقيل بعض الفضالءوا أنه وذكر

مقصودها، وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام اجلماعة بقدر ما يصل الفقيه أعاد أعادها له أو  يبحث يف مسألة 
س الفقيه، مث يعيدها أو يتم تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غريه إىل أن جيل إىل الس، فليؤخر تلك البقية 

  .كيال خيجل املقبل بقيامهم عند جلوسه
أن يالزم الإنصاف يف حبثه وخطابه، ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغرياً، وال ومنها 

أو قصور، ووقع  الفائدة، وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو حترير العبارة فيه حلياء يترفع عن مساعه فيحرم 
وجه إيراده ورد على من رد عليه، مث جييب مبا عنده أو يطلب ذلك من غريه،  على املعىن عرب عن مراده، وبني 

النجاة، وما يعود نفعه على الكل، ويكلم كل أحد على قدر عقله  النصح واإلرشاد وطلب بكل ذلك ويقصد 
ال أعلم أو ال : جييب به، وإذا سئل عما مل يعلمه قال وفهمه، فيجيب مبا حيتمله حال السائل، ويتروى فيما 

يا (: ـ رضي اهللا عنه ـقال ابن مسعود  ال أعلم، أو اهللا اعلمِ، فقد : أدري فمن العلم أن يقول فيما ال يعلم
 ،)أعلماهللا : ملا ال يعلم علم، فإن من العلم أن يقول أأيها الناس من علم شيئاً فليقل به، ومن مل يعلم فليقل اهللا 

                                                
 .قليلال: الرتر)١(
 .اخللعيرواه ) ٢(
 .أمحد والبخاريرواه ) ٣(
 .أبو سعد النيسابوري يف شرف النيب رواه ) ٤(
 .أبو بكر الشافعيرواه ) ٥(



 ٢٨٥

  )إذا أخطأ العامل ال أدري أصيبت مقاتله(: وعن ابن عباس، )ال أدري نصف العلم(: وعن بعضهم
حبيث يتهمه طلبته باجلهل، وهو ما يرفع ثقتهم فيه، .. أال ترى أن يف قوله هذا حطا من قدره : قلت

  ومينعهم من االستفادة منه؟
إن هذا القول عند أهل الدين .. فاألمر خمتلف متاما  ..أما عند أهل الدين .. ذلك عند أهل الدينا : قال

  . وحسن تثبته عظم حمله، وقوة دينه، وتقوى ربه، وطهارة قلبه، وكمال معرفته، والورع يدل على 
 عيونمن سقوطه من  وإمنا يأنف من قول ال أدري من ضعفت ديانته، وقلت معرفته، ألنه خياف 

خطؤه بني الناس،  رب العاملني، وهذه جهالة ورقة دين، ورمبا يشتهر احلاضرين، وال خياف من سقوطه من نظر 
  . فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم مبا احترز عنه

  :مع معلمه
بعد أن درسنا وتدربنا على اآلداب املرتبطة بالسمت مع الدرس مدة، انتقلنا إىل الفرع الرابع للسمت، 

 ،ليس منا من مل جيل كبرينا: (  عن هذا النوع بقوله وهو السمت مع املعلم، وقد بدأ الشنقيطي حديثه 
  ١)ويعرف لعاملنا حقه ،ويرحم صغرينا

فرفع قدر العامل رفع لقدر .. أول حق للعامل أن يعز ويكرم ويرفع قدره : فسألناه عن حق العامل، فقال
  .يعز ومن أذل عاملا، فقد أذل العلم، ومن أذل العلم، فقد أذل ما أمر اهللا بأن.. العلم 

  فما عالقة ذلك بالعلم، وما تأثريه فيه؟: قلت
  :لقد قال الشاعر احلكيم يبني سر ذلك: قال

  إن املعلــــم والطبيــــب كالمهــــا  

   
ــا   ــا مل يكرمــ ــحان إذا مهــ    ال ينصــ

    
ــه   ــت طبيبـ ــدائك إن أهنـ ــرب لـ   فاصـ

   
ــا  ــوت معلمـ ــك إن جفـ ــرب جلهلـ   واصـ

   
   :يقولصاحل بن عبد القدوس لقد أنشد : قال بعض الطلبة

  وإن عنـــــاء أن تعلـــــم جـــــاهال

   
   فيحســـب أهـــال أنـــه منـــك أعلـــم 

    
ــه  ــا متامـ ــان يومـ ــغ البنيـ ــىت يبلـ   مـ

   
ــدم    ــريك يهـ ــه وغـ ــت تبنيـ    إذا كنـ

    
ــه   ــى ب ــن أت ــيئ م ــن س ــهي ع ــىت ينت   م

   
   إذا مل يكـــن منـــه عليـــه تنـــدم    

   
  :وقال الشاعر اآلخر يذكر ترجيح حق املعلم على حق الوالد: قال آخر

   وتاركـــــا للعـــــالء والشـــــرف   بالســــلف يــــا فــــاخرا للســــفاه

                                                
 .أمحد والترمذيرواه ) ١(



 ٢٨٦

       
  آبــــاء أجســــادنا هــــم ســــبب

   
   ألن جعلنــــا عــــرائض التلــــف   

    
  مـــن علـــم النـــاس كـــان خـــري أب

   
ــف    ــو النطـ ــروح ال أبـ ــو الـ    ذاك أبـ

   
  أال يعين إعزاز العامل إذالال للمتعلم؟: قلت
ذللت طالبا فعززت : ـ ـ رضي اهللا عنه عبد اهللا بن عباس لقد .. هي ذلة عزة ال ذلة هوان : قال
إذا قعدت ، وأنت : وقال آخر..  من مل حيتمل ذل التعلم ساعة بقي يف ذل اجلهل أبدا : وقال آخر.. مطلوبا 

  .صغري حيث حتب قعدت ، وأنت كبري حيث ال حتب
  .. عرفنا اإلمجال، فهات التفصيل : قلت
  .وهي بالسبعني أشبه منها بالسبعة.. سبعة حقوق املعلم : قال
  ؟أوهلافما : لناق

معروفا بني الناس أو .. كان غنيا أو فقريا .. أن ال يتكرب طالب العلم عن أخذ العلم عن أي عامل : قال
  .فرب علم جتده عند خامل، وال جتد عند معروف.. خامال 

الكلمة احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها فهو :( يذكر ذلك لقد قال رسول اهللا : قال بعض الطلبة
 ١)اأحق  

خذ احلكمة أىن كانت ، فهي تكون يف صدر املنافق ، : ( علي ـ رضي اهللا عنه ـقال و: قال آخر
احلكمة ضالة املؤمن ، فخذ : (وقال ،)فتلجلج من صدره حىت خترج ، فتسكن إىل صواحبها يف صدر املؤمن

  )احلكمة ولو من أهل النفاق 
  :لقد قال الشاعر يذكر ذلك: آخرقال 

  وإن خلقـــت أثوابـــه يف عيـــون رامقـــه    ال حتقـــرن عاملـــا 

   
ــذب     ــني ذي أدب مهـ ــه بعـ ــر إليـ ــه  وانظـ ــرأي يف طرائقـ   الـ

    
ــاحقه     ــاره وسـ ــر عطـ ــهنا بفهـ ــراه ممتـ ــا تـ ــك بينـ   فاملسـ

   
   التــاج مــن مفارقــه    حــىت تــراه يف عارضــي ملــك وموضــع     

   
  :وقد قال الشاعر اآلخر، وأحسن: قال آخر

                                                
 .الترمذي وابن ماجه واإلسناد ضعيفرواه ) ١(



 ٢٨٧

  العـــــــامل العاقـــــــل ابـــــــن نفســـــــه   

   
ـ       ه عـــــن جنســـــه   أغنـــــاه جـــــنس علمــــ

    
  كـــــن ابـــــن مـــــن شـــــئت وكـــــن مؤدبـــــا

   
ــه     ــل كيســـــ ــرء بفضـــــ ــا املـــــ    فإمنـــــ

    
  ولـــــــيس مـــــــن تكرمـــــــه لغـــــــريه   

   
ــه    ــه لنفســـــ ــذي تكرمـــــ ــل الـــــ    مثـــــ

   
سلم، فيجلس أكان يذهب إىل زيد بن ـ رضي اهللا عنهما ـ علياً بن احلسني وقد روي أن : قال آخر

يتبع  العلم (: لهم، تذهب إىل هذا العبد فتجلس إليه ؟ فقالأنت سيد الناس وأفض: إليه يعين لألخذ عنه، فقيل له
  .ن احلكمة ضالة املؤمن يلتقطها حيث وجدهاأ، أي )حيث كان وممن كان

الشريف كل الشريف من شرفه علمه،  (: ـ رضي اهللا عنه ـ وقال علي بن أيب طالب : قال آخر
  )لنار وجههوالسؤدد حق السؤدد ملن اتقى ربه، والكرمي من أكرم عن ذل ا

  ؟الثاينفما : قلنا
من مل :(  أن يقدر اجلهد الذي يبذله معلمه، فيعترف له به، ويشكره عليه، فقد قال رسول اهللا : قال

   ٢)ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس:( ، ويف رواية ١)يشكر الناس مل يشكر اهللا
 ليدل على أن من الكمال شكربل ورد يف حديث آخر ما هو أعظم من ذلك ، حيث عرب بأفعل التفضيل 
إن أشكر الناس هللا تعاىل :( وسائط اجلود اإلهلي ، لينفي ما قد يتوهم من أن ذلك مناف للتوحيد ، قال 

  ٣)أشكرهم للناس
إىل مقابلة اإلحسان بالشكر والثناء واالعتراف بالفضل ألهل  لقد دعا رسول اهللا : قال بعض الطلبة

طاء فوجد فليجز به، فإن مل جيد فليثن فإن من أثىن فقد شكر، ومن كتم فقد من أعطى ع:(  الفضل ، فقال 
  ٤)كفر

                                                
  .رواه أمحد والترمذي بسند صحيح )١(
روى هذا احلديث برفع اهللا وبرفع الناس، وروى أيضا : قال احلافظ املنذريأبو داود والترمذي وقال حديث صحيح ، ) ٢(

  .بنصبهما وبرفع اهللا وبنصب الناس وعكسه، أربع روايات
  .أمحد ورواته ثقات والطرباين) ٣(
  .الترمذي وأبو داود وابن حبان يف صحيحه) ١(



 ٢٨٨

  ١)من أوىل معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره:(  وقال : قال آخر
من مل يشكر القليل ال يشكر الكثري، ومن مل يشكر الناس ال يشكر اهللا والتحدث :(  وقال : قال آخر

  ٢) شكر وتركها كفربنعمة اهللا
املثين على اخلري والشاكر له يف درجة العامل به ، فعندما أعجب املهاجرون  بل اعترب : قال آخر

يا رسول اهللا ذهب األنصار باألجر كله؟   :(  بأخالق األنصار وتضحيام يف سبيل اهللا ، قالوا لرسول اهللا 
أليس تثنون ( : ، فقال )القليل منهم، ولقد كفونا املؤونة ما رأينا قوما أحسن بذال للكثري، وال مواساة يف

  ٣)فذاك بذاك:( بلى، قال : قالوا )  عليهم به وتدعون هلم؟
لقد مارست يف فترة طويلة من عمري ..  صدق رسول اهللا : قال آخر، وقد كان أكرب اجلماعة سنا

  .. لميهم، وكيف حيتقروم وكنت أرى الطلبة كيف يستهنون مبع..  ٤التدريس يف مدارس الصراع
، وكان شاعرا، وقد مجعه جملس ذات يوم إبراهيم طوقانوقد كان يل بعض األصدقاء من املعلمني، امسه  

  :اليت يقول مطلعها، فأخذ شوقي يترمن بقصيدته املعروفة، وأمحد شوقيمع 
ــيال ــم وفِّــــه التبجــ   قــــم للمعلــ

   
ــوال    ــون رسـ ــم أن يكـ ــاد املعلـ   كـ

   
  :ة ترحيبا كبريا من السامعني إال من صديقي، الذي قام مغضبا، وراح يقول مرجتالوقد القت القصيد

ــيبيت  ــا درى مبصـ ــول ومـ ــوقي يقـ   شـ

   
   )قـــم للمعلـــم وفِّـــه التبجــــيال   (

    
  اقعـــد فـــديتك هـــل يكـــون مبجلًـــا

   
  مــن كــان للــنشء الصــغار خلـــيال    

    
  ويكـــاد يقلقـــين األمـــري بقولـــه   

   
ــوال  ( ــون رسـ ــم أن يكـ ــاد املعلـ    )كـ

    
  لـــو جـــرب التعلـــيم شـــوقي ســـاعةً

   
ــوال    ــقاوةً ومخـ ــاةَ شـ ــى احليـ   لقضـ

    
  حســــب املعلــــمِ غمــــةً وكآبــــةً

   
ــيال    ــرةً وأصـ ــدفاتر بكـ ــرأى الـ   مـ

    
    ــلِّحتإذا هــي ص مائــةٌ علــى مائــة  

   
  وجـــد العمـــى حنـــو العيـــون ســـبيال

    
                                                

  الطرباين وابن أيب الدنيا) ٢(
  .بأس به ابن أيب الدنيا وغريه بإسناد ال )٣(
 .أبو داود والنسائي واللفظ له) ٤(
هذا مصطلح استعملناه كثريا يف رسائل السالم خاصة يف جمموعاا األوىل، ونريد به كل ما مل ينب على أسس السالم ) ٤(

 .الذي جاء به اإلسالم
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ــى  ــا يرجتـ ــليح نفعـ ــو آن يف التصـ   ولَـ

   
ــيال   ــالعيون خبــ ــك مل أك بــ    وأبيــ

    
  لِّح غلطــــةً حنويــــةًلكــــن أصــــ

   
  مثلًــــا وأختــــذ الكتــــاب دلــــيال

    
  مستشــــهدا بــــالغر مــــن آياتــــه

   
ــيال   ــلًا تفصــ ــديث مفَصــ   أو باحلــ

    
ــي  ــدمي وأنتقـ ــعر القـ ــوص يف الشـ   وأغـ

   
  مـــا لـــيس ملتبســـا وال مبـــذوال   

    
  وأكـــاد أبعـــث ســـيبويه مـــن البلـــى

   
ــرون األوىل   ــل القـ ــن أهـ ــه مـ   وذويـ

    
ــه  ــك كلـ ــد ذلـ ــارا بعـ ــأرى محـ   فـ

   
  املضـــاف إليـــه واملفعـــوال  رفـــع 

    
  ال تعجبـــوا إن صـــحت يومـــا صـــيحةً

   
ــيال  ــوك قتـ ــا بـــني البنـ   ووقعـــت مـ

    
  يـــا مـــن يريـــد االنتحـــار وجدتـــه 

   
  إن املعلـــــم ال يعـــــيش طـــــويال

   
لقد جربت مثلك التدريس يف مدارس الصراع، وقد رأيت أن أكرب ما يبذله املعلم .. صدقت : قال آخر

وقد كان يل ..  ذاك إال ملا ينقصهم من إكسري األدب الذي دعا إليه رسول اهللا من جهد جهد ضائع، وما 
  :، وقد كتب يف ذلك شعرا يقول فيهعبد اهللا بن سليم الرشيدمثلك صديق أديب امسه 

ــا   ــدفاتر مثقلًــ ــدو بالــ   أروح وأغــ

   
ــدفاترِ    ــرين ال ــي ق ــن ميس ــؤس م ــا ب   وي

    
 ــة ــلَّ ليلـ ــيين كـ ــا أعـ ــق عليهـ   أريـ

   
ــا ــة وقَّــ ــابرمــ ــة صــ   د وعزمــ

    
  وكـــم وقفـــة بـــني التالميـــذ قُمتهـــا

   
ــادر    ــرب ه ــى احل ــاضٍ عل ضــة ح   بلهج

    
ــع وقتـــهم    ــاعايت لترقيـ ــزق سـ   أمـ

   
  وأهـــدر عمـــري بـــني جـــد وذاكـــر

    
ــدلٌ  ــذ مبــ ــب أين بالتالميــ   وأحســ

   
ــرِ   ــالآللئ زاخـ ــر بـ ــيوخا كبحـ   شـ
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 ــابة ــر عصـ ــن بعـــد شـ   فألقـــاهم مـ

   
ــ  ــفقةَ خاسـ ــان صـ ــياحي كـ   رِوإذ بصـ

    
ــدهم (  ــم عنـ ــعار ال علـ ــلُ لألشـ   زوامـ

   
   )جبيـــــدها إال كعلـــــم األبـــــاعر

   
  .واأسفاه على ذلك الزمان الذي كان فيه األمراء يتسابقون على أحذية العلماء: قال آخر

  كيف ذلك ومىت؟: قلنا
ملأمون علوم يقوم بتعليم ولدي اخلليفة العباسي اكان  املعلّم النحوي الشيخ الفراءلقد روي أن : قال

وتنازعا على ذلك حلظة، مث  ،العربية، وذات يوم أراد أن يقوم من درسه، فتسابق األمريان إىل حذائه ليقدماه إليه
بالقصة تأثر منها وأعجب ) املأمون(وملا علم اخلليفة الوالد ، اتفقا على أن حيمل كل منهما من احلذاء واحدة

  .ا
.. على هذا التبجيل ألهل العلم  حسنة فيمن رباهم رسول اهللا لقد كان للمسلمني أسوة : قال آخر

فقال ـ رضي اهللا عنه ـ بركاب زيد بن ثابت ـ رضي اهللا عنه ـ أخذ ابن عباس : قال الشعيب لقد حدث 
  .١إنا هكذا نصنع بالعلماء: ، قالوأنت ابن عم رسول اهللا  ،أمتسك يب: له

آخذاً ـ رضي اهللا عنه ـ رئي ابن عباس : قال عنه ـ البصري ـ رضي اهللاحلسن وروي عن : قال آخر
نه ينبغي إ: فقال وتأخذ بركاب رجل من األنصار؟  أنت ابن عم رسول اهللا : فقيل له ،بركاب أيب بن كعب 

  .ن يعظم ويشرفأللحرب 
  ؟الثالثفما : قلنا
  .أن تأخذ من العامل علمه، وما بدا لك من احلكمة منه، وتدع ما سوى ذلك: قال
  أذلك واجب أم حق؟: قلنا
أما كونه واجبا، فألن اهللا تعاىل حدد شرط االتباع بالطاعة هللا ورسوله، فقال .. هو واجب وحق : قال

: ﴿لع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بمقَدوا ال تنآم ينا الَّذها أَيي١:اتاحلجر) (يم(  
  .فألنه ال ينبغي لطالب العلم أن يكلف معلمه عنتا.. وأما كونه حقا 

  وما العنت الذي يكلفه يف هذا؟: قلنا
إن من يفعل هذا يطلب ـ من حيث ال يشعر ـ عصمة معلمه، وذلك مما ال يكون إال فيمن : قال

ينبغي ملن هو عرضة  عصمهم اهللا، ونصت النصوص على عصمتهم، أما من عداهم، فهم عرضة للخطأ، وال
  .للخطأ أن نكلفه بالعصمة

خمالفه وقد استدل عليه  ،فلايناظر يف جملس حمسعته رجل لقد ذكرين حديثكم هذا ب: قال بعض الطلبة
وما مل  ،إن هذه داللة فاسدة، وجه فسادها أن شيخي مل يذكرها:( فكان جوابه عنها أن قال  ،بداللة صحيحة

  .أمسك عنه املستدل تعجبا ؛ وألن شيخه كان حمتشماف، )يذكره الشيخ ال خري فيه
                                                

 .اخلطيب يف اجلامعرواه ) ١(
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فما أكثر من يلبس لباس العلم ظاهرا، بينما هو ـ .. ال حتسنب هذا حمدودا فيمن رأيت : قال الشنقيطي
يف حقيقته ـ مقلد بشع التقليد، ال يتعصب إال ملن والهم أمره، فهو يقبل على قوم إقباال تاما، كان حقا ما 

  .، ويدبر عن قوم من املسلمني غريهم، أو عن أقوام، كان حقا ما جاءوا به أو باطالجاءوا به أو باطال
  .لقد تصرفت مع هؤالء تصرفا لست أدري مدى صوابه: قال بعض الطلبة
  فما فعلت؟: قال الشنقيطي

ء يف فكنت أبدل األمسا.. لقد رأيته يبغض الغزايل بغضا تاما، ويقبل على فالن الفالين إقباال تاما : قال
وكنت أضع .. نقويل، فأضع مقوالت الغزايل باسم من أحبه، فكانت تعجبه، وكان يثين عليها أمت الثناء 

  .مقوالت من أحبه باسم الغزايل، فكان ينكر عليها إنكارا شديدا، ويستعمل النصوص املقدسة يف اإلنكار عليه
ـ رضي اهللا عنه ـ أنس فقد حدث ..  لقد ذكرتين حبادثة وقعت يف عهد رسول اهللا : قال الشنقيطي

ما : إين سألك عن خالل ال يعملهن إال نيب: فقال لنيب ا فأتى، مسع عبد اهللا بن سالم بقدوم النيب : قال
أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل اجلنة؟ وما بال الولد يرتع إىل أبيه أو إىل أمه؟ وما هذا السواد الذي يف 

: مث قرأ، عدو اليهود من املالئكة: قال، )نعم(: جربيل؟ قال: قال، )ن جربيل آنفاأخربين :(   القمر؟ قال
: ﴿هو هيدي نيا بمقاً لدصم اللَّه بِإِذْن لَى قَلْبِكع لَهزن هرِيلَ فَإِنجِباً لودكَانَ ع نقُلْ منِنيمؤلْمى لرشبو دى (
إىل املغرب، وأما أول ) تسوقهم(فنار خترج على الناس من املشرق : أما أول أشراط الساعة(: قال، )٩٧:البقرة(

فإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد وإذا سبق ماء : فزيادة كبد حوت، وأما الولد: طعام يأكله أهل اجلنة
وجعلْنا اللَّيلَ ﴿ : قال اهللا تعاىل، سنيفإما كانا مش: املرأة ماء الرجل نزعت الولد، وأما السواد الذي يف القمر

شهد أال إله أ(: فقال، ١)فالسواد الذي رأيت هو احملو ،)١٢من اآلية: االسراء)(والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ 
  .مث رجع إىل أهل بيته فأمرهم فأسلموا وكتم إسالمه، )إال اهللا وأنك رسول اهللا

يا رسول اهللا، إن اليهود قد علمت أين سيدهم وابن سيدهم، وأعلمهم (: فقال سول اهللا  خرج إىل رمث
وأم إن يعلموا بإسالمي قبل أن تسأهلم عين توين، وقالوا يف ما ليس يف،  وابن أعلمهم، وأم قوم ت،
  )فأحب أن تدخلين بعض بيوتك

 ،يا ويلكم اتقوا اهللا ،يا معشر يهود: عليه فقال فأدخله رسول اهللا بعض بيوته، وأرسل إىل اليهود فدخلوا
أي (: فقال، ما نعلمه: فقالوا، )فواهللا الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أين رسول اهللا قد جئتكم باحلق فأسلموا

: فقال، خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا: قالوا ،)رجل فيكم احلصني بن سالم؟
  )يا ابن سالم اخرج إليهم(: فقال، أعاذه اهللا من ذلك: قالوا، )إن أسلم أرأيتم(

أشهد أال إله إال اهللا وأشهد أن حممد رسول اهللا، يا معشر يهود اتقوا اهللا واقبلوا ما : فخرج عبد اهللا فقال
وصفته، فإين أشهد  امسه: جاءكم به، فواهللا إنكم لتعلمون أنه لرسول اهللا حقا، جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة

  .أنه رسول اهللا وأؤمن به وأصدقه وأعرفه
  .كذبت أنت شرنا وابن شرنا، وانتقصوه: قالوا

                                                
 .من هذه السلسلة) علميةمعجزات (انظر التفاصيل العلمية املرتبطة ذا يف رسالة ) ١(
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: هذا الذي كنت أخاف يا رسول اهللا، أمل أخربك أم قوم ت، أهل غدر وكذب وفجور؟ قال: قال
  .١وأظهرت إسالمي وإسالم أهل بييت، وأسلمت عميت خالدة بنت احلارث وحسن إسالمها

  هذا ورد ي العلماء عن اتباعهم اتباعا مطلقا؟جل أأل: قلت
لقد خاف العلماء الورعون أن يكونوا حجبا عن أشعة احلقيقة، فلذلك حيذرون من يتعلم .. أجل : قال

  .على أيديهم من التبعية املطلقة هلم
ويؤخذ من قوله ويترك ما من أحد إال : ( ـ رضي اهللا عنه ـ يقول ابن عباسلقد كان : قال بعض الطلبة
  ) إال صاحب هذا القرب

إذا رأيتم قويل يعارض قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم :( يقول لتالميذه الشافعي وكان : قال آخر
  )إذا صح احلديث فهو مذهيب:( ، وكان يقول )فاضربوا بقويل عرض احلائط

مالكًا وال الشافعي وخذ من حيث  ال تقلدين وال تقلدن أبا حنيفة وال: يقولأمحد وكان : قال آخر
  .أخذوا

  .إذا خالف احلديث قويل فاضرب بقويل عرض احلائط: يقول أبو حنيفة وكان : قال آخر
  . كل يؤخذ من قوله ويترك إال صاحب هذا القرب ، يقصد النيب : يقولمالك وكان : قال آخر

أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللَّه  اتخذُوا﴿ :لقد كان قوله تعاىل عن أهل الكتاب: قال الشنقيطي
شا يمع هانحبس وإِلَّا ه داً ال إِلَهاحوا إِلَهاً ودبعيوا إِلَّا لرا أُممو ميرم ناب ِسيحالْمهو الذي  )٣١:التوبة) (رِكُونَو

  ..جعلهم يذكرون هذا 
 وهو،  النيب أتيت: ـ رضي اهللا عنه ـ قوله حامت بن عدي نرد يف تفسريها علقد و: قال بعض الطلبة

عبدوا اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللَّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا لي﴿ : براءة سورة يف يقرأ
 ولكنهم ،يعبدوم يكونوا مل مإ أما(: فقال، )٣١:التوبة) (ا هو سبحانه عما يشرِكُونَإِلَهاً واحداً ال إِلَه إِلَّ

   ٢)حرموه شيئا عليهم حرموا وإذا ،استحلوه شيئا هلم أحلوا إذا كانوا
  ؟الرابعفما : قلنا
  )٥٩ةمن اآلي: الفرقان)(فَاسأَلْ بِه خبِرياً﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل : قال
  فما يف هذه اآلية من حقوق العامل؟: قلنا
أن سفيان فال أضيع للعلم من ترك السؤال والبحث والنظر، وقد روي .. من حق العامل أن يسأل : قال
اكروا يل ألخرج من هذا البلد، هذا : فمكث ال يسأله إنسان، فقال ،قدم عسقالنـ رضي اهللا عنه ـ الثوري 

  . بلد ميوت فيه العلم
ليس أحد يسألين عن : ما يبكيك؟ قال: دخلت على سعيد بن املسيب وهو يبكي، فقلت: عطاءوقال 

                                                
 .البيهقيرواه ) ١(
ابن سعد وعبد بن محيد والترمذي وحسنه وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي يف  رواه ) ٢(
 .سننه
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  .شيء
  : قولهعن أيب سليمان الغنوي ينشد املربد لقد مسعت : قال بعض الطلبة

ــا مثلــه     ــه تكــن فقيه ــل الفقي   فس

   
   ال خـــري يف علـــم بغـــري تـــدبر 

    
  وإذا تعســـرت األمـــور فأرجهـــا  

   
ــذي مل ي   ــاألمر ال ــك ب ــر وعلي   عس

   
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تسأَلوا عن أَشياَء إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم وإِنْ تسأَلوا ﴿ :فما تقول يف قوله تعاىل : قلت

يملح غَفُور اللَّها وهنع فَا اللَّهع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني نيا حهن١٠١:املائدة) (ع(  
   ١)كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال( ومثلها ما ورد يف أن النيب 

  .سؤال عن علم حيتاج إليه، فذلك فضل، وهو ما ورد يف النصوص األمر به: السؤال نوعان: قال
ة، فقد وسؤال هو أقرب إىل اجلدل منه إىل العلم، وقد ضرب له القرآن الكرمي ببين إسرائيل يف قصة البقر

فلو اعترضوا بقرة : ـ رضي اهللا عنه ـ  ال ابن عباسراحوا يضيقون على أنفسهم حىت ضيق اهللا عليهم، وقد ق
  .فذحبوها ألجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد اهللا عليهم

املسلمني إن أعظم :( حيذر من مثل هذا النوع من األسئلة، ففي احلديث عن النيب  وهلذا كان النيب 
عن الرجل جيد مع امرأته  وملا سئل رسول اهللا ، ٢)جرما من سأل عن شيء مل حيرم، فحرم من أجل مسألته

مث أنزل اهللا  ،وعاا رجال فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك؛ فكره رسول اهللا 
  .٣حكم املالعنة
تركتكم، فإمنا هلك من قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على  ذروين ما:(  ورد يف احلديث قوله وهلذا 

بعد ما هذا  ، وقد قال هلم ٤)أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن يتكم عن شيء فاجتنبوه
 المث ق ،ثالثًا أكُل عام يا رسول اهللا؟ فسكت عنه رسول اهللا : فقال رجل ،أخربهم أن اهللا كتب عليهم احلج

  :)ملا استطعتم: ولو قلت ،ال تبجولو و ،تبنعم لوج(  
عن شيء، فكان يعجبنا  نهينا أن نسأل رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ  وهكذا قال أنس بن مالك

  .٥أن يأيت الرجل من أهل البادية فيسأله وحنن نسمع
عن  السنة أريد أن أسأل رسول اهللا  إن كان ليأيت علَي: قالـ رضي اهللا عنه ـ  عن الرباء بن عازبو

  .٦شيء فأيب منه، وإن كنا لنتمىن األعراب
                                                

 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .رواه مسلم) ٤(
 .رواه مسلم) ٥(
 .أبو يعلى املوصلي يف مسندهرواه ) ٦(
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، ما سألوه إال عن  ما رأيت قوما خريا من أصحاب حممد : قالـ رضي اهللا عنه ـ  عن ابن عباسو
يسأَلُونك عنِ ﴿ ، و )٢١٩:البقرة(﴾يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ ﴿ : عشرة مسألة، كلها يف القرآن ثنتي

  .١هذا وأشباهه: يعين )٢٢٠: البقرة(﴾ ويسأَلُونك عنِ الْيتامى  ﴿ ، و)٢١٧: البقرة(﴾ الشهرِ الْحرامِ 
  أراك تكر على ما دعوتنا إليه لتنهانا عنه؟: قلت
تعلم، وبني سؤالك الذي فهناك فرق كبري بني أن تسأل لتعمل أو لت.. لقد ميزت بني األمرين .. ال : قال

  ..هو أقرب إىل االقتراح منه إىل السؤال
يسأَلُك أَهلُ الْكتابِ أَنْ ترتلَ علَيهِم كتابا من السماِء فَقَد سأَلُوا ﴿  :لقد قال اهللا تعاىل يذكر الثاين 

ةً فَأَخرهج ا اللَّهفَقَالُوا أَرِن كذَل نم رى أَكْبوسمهِمقَةُ بِظُلْماعالص مه١٥٣: النساء(﴾ ذَت(  
إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يا عيسى ابن مريم هلْ يستطيع ﴿ :وقد ضرب له املثل بسؤال للحواريني، فقال تعاىل 

  )١١٢:املائدة) (كُنتم مؤمنِني ربك أَنْ ينزلَ علَينا مائدةً من السماِء قَالَ اتقُوا اللَّه إِنْ
أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلوا ﴿ :وهلذا يت هذه األمة أن يقع منها ما وقع ألهل الكتاب قبلها، فقال تعاىل 

  )١٠٨:البقرة) (يلِرسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالْأميان فَقَد ضلَّ سواَء السبِ
يا رسول اهللا، لو كانت كَفَّاراتنا كَفَّارات بين :  قالرجالسبب نزول اآلية أن العالية يف وقد حدث أبو 

ما أعطاكم اهللا خير مما أعطى بين إسرائيل، كانت بنو ـ  ثالثًاـ اللهم ال نبغيها :(  فقال النيب ! إسرائيل
ها مكتوبة على بابه وكفَّارا، فإن كفرها كانت له خزيا يف الدنيا، إسرائيل إذا أصاب أحدهم اخلطيئة وجد
ومن يعملْ ﴿ : قال ،فما أعطاكم اهللا خري مما أعطى بين إسرائيل ،وإن مل يكفرها كانت له خزيا يف اآلخرة

حا رغَفُور اللَّه جِدي رِ اللَّهفغتسي ثُم هفْسن مظْلي وًءا أَوا سالصلوات اخلمس من (: ، وقال)١١٠: النساء(﴾ يم
من هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة (: وقال )اجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن

واحدة، ومن هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثاهلا، وال يهلك على 
  ﴾  أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ﴿ : فأنزل اهللا ،)اهللا إال هالك

  ؟اخلامسفما : قلنا
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ ﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل : قال

إِغَي يثدحل أْنِِسنيتسال موا ورشتفَان متملُوا فَإِذَا طَعخفَاد ميتعإِذَا د نلَكو اهإِن رِيناظن ي رذؤكَانَ ي كُمنَّ ذَل
 قالْح نيِي محتسال ي اللَّهو كُمنيِي محتسفَي بِي٥٣من اآلية: األحزاب)(الن(  

  ما وجه اإلشارة فيه؟ف: قلنا
ولذلك، فإن هذا النوع من األدب ليس خاصا برسول اهللا .. أنتم تعلمون أن العلماء ورثة األنبياء : قال

  ..بل هو مرتبط بورثته من العلماء.  
  فهل أثر عن سلفكم من العلماء يف تطبيق هذا أي سنة من سنن اهلدى؟: قلنا
 يدخل على الشيخ يف غري الس العام إال باالستئذان، سواء كان اللقد اتفقوا مجيعا أن طالب العلم : قال

                                                
 .البزاررواه ) ١(
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يكرر االستئذان، وإن شك يف علم الشيخ به، فال يزيد يف االستئذان فوق  وال  ،الشيخ وحده أو كان معه غريه
احللقة، وليكن طرق الباب خفيفاً بآداب بأظفار األصابع، مث  ثالث مرات أو ثالث طرقات بالباب أو 

عن الباب أو احللقة، فال بأس برفع ذلك بقدر ما  صابع، مث باحللقة قليالً، قليالً، فإن كان املوضع بعيداً باأل
والسالم عليه، مث يسلم عليه األفضل  يسمع ال غري، وإذا أذن وكانوا مجاعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول 

  . فاألفضل
نظيفهما، بعدما حيتاج  ة، متطهر البدن والثياب، ن يدخل على الشيخ كامل اهليئأينبغي نصوا على أنه و

ذكر واجتماع يف  إليه من أخذ ظفر وشعر، وقطع رائحة كريهة، ال سيما إن كان يقصد جملس العلم فإنه جملس 
   ٠عبادة

دخل  ومىت دخل على الشيخ يف غري الس العام، وعنده من يتحدث معه فيسكتوا من احلديث، أو 
و يذكر، أو يكتب أو يطالع، فترك ذلك أو سكت ومل يبدأه بكالم أو بسط حديث، والشيخ وحده يصلي، أ

  . ن يأمره بذلكأن حيثه الشيخ على املكث، وإذا مكث فال يطيل إال أفيسلم وخيرج سريعاً، إال  
الشيخ أو جيلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف ال يف حال نعاس  ن يدخل على أوينبغي 

   .حنو ذلك، لينشرح صدره ملا يقال، ويعي ما يسمع أو جوع شديد أو عطش أو أو غضب 
وإذا حضر مكان الشيخ فلم جيده جالساً، انتظره كيال يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت ال 

وقتاً يطلب من الشيخ قراءة يف وقت يشق عليه فيه، أو مل جتر عادته باإلقراء فيه، وال خيترع عليه  وال  ،عوض له
وإن كان رئيساً أو كبرياً، ملا فيه من الترفع واحلمق على الشيخ والطلبة والعلم، فإن بدأه  خاصاً به دون غريه، 

  . لعذر عائق له عن احلضور مع اجلماعة أو ملصلحة رآها الشيخ فال بأس بذلك الشيخ بوقت معني أو خاص 
جلسة األدب، كما جيلس الصيب بني يدي جيلس بني يدي الشيخ ونصوا على أن على طالب العلم أن 

وسكون، وخشوع، ويصغي إىل الشيخ ناظراً إليه، ويقبل بكليته عليه،  املقرئ، أو متربعاً بتواضع وخضوع 
مرة ثانية، وال يلتفت من غري ضرورة، وال ينفض كمه وال  متعقالً لقوله، حبيث ال حيوجه إىل إعادة الكالم 

على حليته أو فمه، أو يعبث ا يف أنفه، أو يستخرج  ديه أو رجليه، وال يضع يده حيسر عن ذراعيه، وال يعبث بي
براحته، أو خيط عليها بأصابعه، وال يشبك يديه  ا منه شيئاً، وال يفتح فاه وال يقرع سنه، وال يضرب األرض 

حنو ذلك، وال يعطي الشيخ يده عليها أو  وال يستند حبضرة الشيخ إىل حائط، أو خمدة أو جيعل . أو يعبث بإزاره
فيه بذاءة، أو يتضمن سوء  جنبه أو ظهره، وال يكثر كالمه من غري حاجة، وال حيكي ما يضحك منه وما 

من غري صوت،  خماطبة أو سوء أدب، وال يضحك لغري عجب وال لعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم، تبسم 
من فيه  أمكنه، وال يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها  وال يكثر التنحنح من غري حاجة وال يبصق وال يتنخع ما

خفض  سمبنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وسكون يديه عند حبثه، أو مذاكرته، وإذا عط
  .صوته جهده، وستر وجهه مبنديل أو حنوه، أو إذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده 

ن تسلم على أمن حق العامل عليك :( ضي اهللا عنه ـ قوله ـ رعلي أروي يف هذا عن : قال بعض الطلبة
: قال فالن: تشرين بيدك، وال تغمزن بعينك عنده، وال تقولن ن جتلس أمامه، وال أالقوم عامة، وختصه بالتحية و
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ن توقره هللا تعاىل، وإن أوإن زل قبلت معذرته، وعليك  خالف قولك، وال تغتابن عنده أحداً وال تطلنب عثرته، 
وال تأخذ بثوبه، وال تلح عليه إذا كسل، وال  انت له حاجة سبقت القوم إىل خدمته، وال تسار يف جملسه ك

شيء، وإن املؤمن العامل ألعظم أجراً من  تشبع من طول صحبته، فإمنا هو كالنخلة ينتظر مىت يسقط عليك منها 
  ١)يسدها شيء إىل يو م القيامة الإسالم ثلمة ال الصائم القائم الغازي يف سبيل اهللا، وإذا مات العامل انثلمت يف 

ن ال جيلس إىل جانبه وال على مصاله أو أمن تعظيم الشيخ، (: قوله بعضهموأروي عن : قال آخر
إذا جزم عليه جزماً يشق عليه خمالفته، فال بأس بامتثال أمره يف  وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فال يفعله إال 

   )ىل ما يقتضيه األدبتلك احلال، مث يعود إ
  ؟السادسفما : قلنا
نحن أَعلَم بِما يستمعونَ بِه إِذْ يستمعونَ إِلَيك وإِذْ هم نجوى إِذْ ﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل : قال

الَّذين يستمعونَ ﴿ :عاىل مقابل ذلك، وقوله ت)٤٧:االسراء) (يقُولُ الظَّالمونَ إِنْ تتبِعونَ إِلَّا رجالً مسحوراً
وإِذْ صرفْنا ﴿ :، وقوله )١٨:الزمر) (الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُو الْأَلْبابِ

) حضروه قَالُوا أَنصتوا فَلَما قُضي ولَّوا إِلَى قَومهِم منذرِينإِلَيك نفَراً من الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ فَلَما 
  )٢٩:االحقاف(

  .هذه آداب االستماع: قلت
  .. وما ذكرته هذه اآليات حاصر هلا .. أجل : قال
  .الشك أن السماع شرط أساسي للتعلم، فال ميكن أن يتعلم من مل يسمع: قلت
على تعليم طلبتهم حسن االستماع، فال  من العلماء والصاحلني من ورثة النيب وهلذا حرص سلفنا : قال

  .ميكن أن يتعلم من مل حيسن االستماع
  فما ذكروا من ذلك؟: قلنا
لة أو فائدة مستغربة أو حيكي أإذا مسع الشيخ يذكر حكماً يف مسمما ذكروا يف ذلك أن الطالب : قال

  .أصغى إليه إصغاء مستفيد له يف احلال كأنه مل يسمعه قط  حكاية، أو ينشد شعراً وهو حيفظ ذلك،
فأريه من نفسي أين ال  إين ألمسع احلديث من الرجل وأنا أعلم به منه، (: ء قوله يف هذاعطاوقد ذكروا عن 

  )مسعه، ولقد مسعته قبل إن يولدأفأمسع له كأن مل  ،إن الشاب ليتحدث(: عنه قالو ،)أحسن منه شيئاً
لشيخ عند الشروع يف ذلك عن حفظه له، فال جييب بنعم ملا فيه من االستغناء عن الشيخ فيه، فإن سأله ا 

مسعه منه، أو هو من جهتكم أن أأحب إن أستفيده من الشيخ، أو :( فيه من الكذب، بل يقول  وال يقل ال ملا 
يخ ما قاله ألن ذلك إساءة يعلمه وال يشغل ذهنه بفكر أو حديث، مث يستعيد الش ، وال يكرر السؤال ملا )أصح

الذهن ملا مسعه من أول مرة، فإن مل يسمع كالم الشيخ لبعده أو مل  دب، بل يكون مصغياً لكالمه حاضر أ
  . الشيخ اإلعادة والتفهيم بعد بيان عذره يفهمه مع اإلصغاء واإلقبال عليه، فله إن يسأل 

الشيخ إىل شرح مسألة أو جواب سؤال منه، ال يسبق ومن هذا الباب نصوا على أن على طالب العلم أن 
                                                

 .اخلطيب يف اجلامعرواه ) ١(
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ن ال يقطع على الشيخ كالمه أأو إدراكه قبل الشيخ، وينبغي  أو من غريه وال يساوقه فيه وال يظهر معرفته به 
يفرغ الشيخ من كالمه مث يتكلم وال يتحدث مع  أي كالم كان، وال يسابقه فيه وال يساوقه، بل يصرب حىت 

  . أو مع مجاعة الس غريه والشيخ يتحدث معه،
كان إذا تكلم أطرق جلساؤه، كأن على  :( قوله  يف حديث هند بن أيب هالة، يف وصفه للنيب قد ورد و

  ١ )رؤوسهم الطري، فإذا سكت تكلموا
  ؟السابعفما : قلنا
يعودونَ لما نهوا عنه ويتناجونَ  أَلَم تر إِلَى الَّذين نهوا عنِ النجوى ثُم﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل : قال

في أَنفُِسهِم لَوال يعذِّبنا بِالْأثْمِ والْعدوان ومعصيت الرسولِ وإِذَا جاُءوك حيوك بِما لَم يحيك بِه اللَّه ويقُولُونَ 
صي منهج مهبسقُولُ حا نبِم اللَّهريصالْم ا فَبِئْسهنادلة) (لَو٨:ا(  

علة  وهو ي وردت فيه النصوص الكثرية، وقد ذكر .. هذه اآلية تؤكد النهي عن التناجي : قلت
إذا كنتم :( ، ويف رواية ٢)إذا كنتم ثالثة فال يتناجني اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك حيزنه:( النهي عنه، فقال 
  ٣)اثنان دون الثالث إال بإذنه؛ فإن ذلك حيزنهثالثة فال يتناجى 

  .ويف اآلية ي عن التحية مبا مل يعملنا ديننا أن حنيي به: قال آخر
  .ويف اآلية ي أن نتحدث يف نفوسنا مبا خيالف حديث ألسنتنا: قال آخر

العلم أوجب  وهي يف جملس.. إن هذه اآلية تتحدث عن مجيع اآلداب اليت ترتبط بالكالم : قال الشنقيطي
  .منها يف غريه، فال ميكن ملن مل يضبط لسانه بضوابط اآلداب أن يستفيد من معلمه شيئا

  فما أثر عن سلفكم يف هذا غري ما ذكرت اآلية؟: قلنا
حيسن خطابه مع الشيخ بقدر اإلمكان، وال يقول له لقد ذكر سلفنا عن سلفهم أن على الطالب أن : قال

ذلك، فإن أراد استفادته تلطف يف الوصول إىل  ل هذا، وال أين موضعه؟ وشبه وق، وال من ي)وال نسلم ،مل(
، أو خطر يل أو مسعت أو )قلت هكذا (ذلك يف جملس آخر على سبيل االستفادة، وإذا ذكرت شيئاً ال تقل 

 غري صحيح أو حنو قال فالن خالف هذا، أو روى فالن خالفه، أو هذا : وهكذا ال تقول. هكذا قال فالن
  . ذلك

أو عينيه أو  وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل، ومل يظهر له أو على خالف صواب سهواً، فال يغري وجهه 
قصور  يشري إىل غريه كاملنكر عليه، ملا قاله بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن مل يكن الشيخ مصيباً لغفلة، أو سهو، أو 

  .فليس مبعصوم، نظر يف تلك احلال
بك، وفهمت، ما مثل  الشيخ مبا يعتاده بعض الناس يف كالمه وال يليق خطابه به، وليتحفظ من خماطبة 

  . ومسعت، وتدري، ويا إنسان وحنو ذلك

                                                
 .رواه البيهقي)١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
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خطاب الشيخ به، وإن كان حاكياً مثل قال فالن  وكذلك ال حيكي له ما خوطب به غريه، مما ال يليق 
احلكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل،  أراد إذا : لفالن، أنت قليل الرب وما عندك خري وشبه ذلك، بل يقول

  . إال بعد قليل الرب وما عند البعيد خري وشبه ذلك: قال فالن لفالن
من مفاجأة الشيِخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن ال حيسن األدب من الناس كثرياً مثل، إن يقول  ويتحفظ 

ال، وما هذا مرادي أو ما خطر يل هذا وشبه : لسؤالك كذا، أو خطر لك كذا، فيقو مرادك يف : له الشيخ
وال يقول الذي قلته، والذي قصدته ليضمنه الرد عليه، وكذلك ينبغي أن يقول  بل طريقه أن يعيد كالمه . ذلك

أو فإن منعنا ذلك، أو فإن سئلنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك  يف موضع، مل وال نعلم، فإن قيل لنا كذا 
  .له حبسن أدب ولطف عبارة ليكون سائالً
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  ـ اإلفادة ٤
بعد أن انتهينا من دراسة ما يتطلبه الفرع الثالث من علوم وآداب، انتقلنا إىل الفرع الرابع، وهو فرع 

 ١)اإلفادة(
وقد سألنا ـ  وحنن يف الركن املرتبط ذا من حمضرة اآلداب ـ شيخنا حممد األمني الشنقيطي عن معىن 

فهو ال خيتلف ـ كذلك ـ .. الب العلم كما ال خيتلف عن النبتة اليت تسقى، ويعتىن ا إن ط: اإلفادة، فقال
  .عن النبتة يف انتظار مثارها ونتاجها وفوائدها

  ؟ فما مثار طالب العلم املسنت بسنة رسول اهللا .. إن النباتات ختتلف يف مثارها : قلنا
ن مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل إ:( أصناف الثمار، فقال  لقد ذكر رسول اهللا : قال

غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفةٌ طيبةٌ، قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكان منها أجادب 
وأصاب طائفةٌ منها أخرى، إمنا هي قيعان ال . أمسكت املاء، فنفع اهللا ا الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا

فذلك مثل من فقه يف دين اهللا، ونفعه مبا بعثين اهللا به، فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع . بت كألمتسك ماًء وال تن
  ٢)بذلك رأساً، ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به

  .مثرتني صاحلتني، ومثرة فاسدة ففي هذا احلديث ذكر رسول اهللا 
العلم انتفاعا عظيما، حيث أنبتت من أما الثمرة األوىل، وهي أصلح الثمار وأكملها، فهي مثرة انتفعت ب

  .غيثه الكأل والعشب الكثري الذي انتفع به اإلنسان وغري اإلنسان
  .وأما الثمرة الثانية، فأمسكت من املاء ما انتفع به الناس بعد ذلك يف سقيهم وزرعهم

  .ومل تسق عطشانا ،فلم تنبت كأل.. وأما الثمرة الثالثة، فلم تنتفع بشيء 
  ة العلم يتوزعون على هذه األصناف الثالثة؟فهل طلب: قلت
من طلبة العلم من يداوم على طلبه وحيرص عليه، ويكون له من الذكاء وجودة الذهن ما ف.. أجل : قال

  .فذلك هو احملقق الذي ينتفع به الكل.. يعينه عليه 
يستفيد من حفظه ، فيبلغه كما حفظه، فومنهم من حيفظ لألمة دينها، وحيفظ ما جاء به نبيها من هدي

  ..  العموم واحملققون
واألوىل به أن ينصرف إىل ما قدر عليه من جتارة أو غريها من .. ومنهم الذي ال يطيق هذا وال ذاك 

  .املكاسب
  .فحدثنا عن الثمرتني األوليني: قلنا
بأا علوم رواية  وعربوا عن علوم الثانية.. لقد عرب العلماء عن علوم األوىل بأا علوم دراية وحتقيق : قال
فرب حامل فقه غري  ،مث بلغها عين ،ضر اهللا عبدا مسع مقاليت فوعاهان:( يف قوله  وقد مجع بينهما .. وحفظ 

                                                
) بعة الثانيةاملدرس ومهارات التوجيه، حممد بن عبداهللا الدويش، الط: (من املراجع املهمة اليت رجعنا إليها يف هذا املبحث) ١(

 )فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب، املعلم األول (و
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
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  ١)ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ،فقيه
  .فحدثنا عن واجبات كال الصنفني ليحقق من اإلفادة ما أمر اهللا به: قلنا
  .فقد حتققت له اإلفادة بأكمل معانيهامها ثنتان، من حتقق ما، : قال
  فما مها؟: قلنا
  .ألن أحدمها ال يغين عن اآلخر.. فالعامل ال يكتفي بأحدمها عن اآلخر .. النصح والتعليم : قال
  فبأيهما يبدأ؟: قلنا
ة والعلم ال يكون إال بنصيح.. فالنصيحة ال تكون إال بعلم .. مها قرينان ال ينفك أحدمها عن اآلخر : قال

  .وعن نصيحة
  فكيف جنمع بني العلم والنصح، فيكون علمنا نصحا، ونصحنا علما؟: قلنا
 هما، ومن ضيعها، أو ضيع آحادها، فإن له مناجلمع بينهمامن استكملها، فقد استكمل ..  تسعةهي : قال

  .حبسب ما له منها
  :النية
  .فحدثنا عن أوهلا: قلنا
  .فقد علمتم أن ذلك احلديث يدخل كل باب من األبواب.. يف حديث النيات  هو ما أشار إليه : قال
  فكيف يدخل هذا الباب؟: قلنا
فأجره على قدر .. لقد ذكر سلفنا عن سلفهم يف هذا مجلة نيات، والكامل هو من استجمعها مجيعا : قال

  .نيته
احلق،  دوام ظهور أن يقصد بتعليمهم وذيبهم وجه اهللا تعاىل، ونشر العلم، وإحياء الشرع، وومما ذكروه 

ومخول الباطل، ودوام خري األمة بكثرة علمائها، واغتنام ثوام، وحتصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم 
وعداده يف مجلة مبلغي  وبينهم،  وبركه دعائهم له، وترمحهم عليه، ودخوله يف سلسلة العلم بني رسول اهللا  

  . أهم أمور الدين، وأعلى درجات املؤمننيوحي اهللا وأحكامه، فإن تعليمه العلم من 
األنبياء،  ا أعد اهللا تعاىل للعلماء من منازل الكرامات، وأم ورثة ذكره مل هيرغبه فيو ومما يعينه على ذلك

  . وعلى منابر من نور، وحنو ذلك مما ورد يف فضل العلم والعلماء من اآليات واألخبار، واآلثار، واألشعار
  لنية بالنصح؟فما عالقة ا: قلت
من : النساء)(إِنْ يرِيدا إِصالحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما ﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل .. ال نصح بدون نية : قال

  ؟)٣٥اآلية
اعلم يا عمر (: يقول إىل عمر بن عبد العزيرأنه كتب سامل بن عبد اللّه وأروي يف ذلك عن .. بلى : قلت

د بقدر النية، فمن متّت نيته مت عون اللّه تعاىل إياه، ومن قصرت عنه نيته قصر عنه من أنّ  للّه تعاىل عون للعب
: النساء)(إِنْ يرِيدا إِصالحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما ﴿ : عون اللّه تعاىل بقدر ذلك، وقد قال اللّه تعاىل يف تصديق ذلك

                                                
 .رواه أمحد وابن ماجة) ١(
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  .ك هو أول التوفيق من املوفق املصلح للعامل الصاحل، فجعل سبب التوفيق إرادة اإلصالح؛ فذل)٣٥من اآلية
إىل ـ رضي اهللا عنه ـ كتب عمر بن اخلطاب وإن شئت املزيد، فقد .. فقد أجابك سامل بدل عين : قال

نه من خلصت نيته كفاه اللّه تعاىل ما بينه وبني الناس، ومن تزين للناس مبا يعلم إ(: يقول أيب موسى األشعري
   )ه غري ذلك شانه اللّه تعاىلاللّه تعاىل من
رأيت اخلري إمنا جيمعه حسن النية وكفاك به خرياً وإن مل ينصب رب عمل صغري تعظمه النية : آخروقال 

  .ورب عمل كرب تصغره النية
  .أخلص النية يف أعمالك يكفك القليل من العمل: وكتب بعض األدباء إىل أخيه

و تعلقت مجيع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوماً إىل نية صاحلة، من أكرب مهه التقوى ل: وقال داود الطائي
فكذلك اجلاهل باللّه تعاىل وأيامه مهه الدنيا واهلوى، ولو تعلقت جوارحه بكل أعمال الصاحلات لكان مرجوعا 

  .إىل إرادة الدنيا وموافقة اهلوى، ألن سرها كان مهه النفس لعاجل عرض الدنيا
  .ينبغي للرجل أن تكون نيته بني يدي عمله: وقال حممد بن احلسني

  .ختلص النيات على العمال أشد عليهم من مجيع األعمال: وقال أيوب السجستاين وغريه
  .كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العلم: وقال الثوري

  .طلب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوي اخلري فأنت خبري: وقال بعض العلماء
خصلتان مها كمال أمرك تصبح وال يم للّه تعاىل مبعصية ومتسي وال يم للّه تعاىل : زيد بن أسلموقال 

  .مبعصية
إنّ نعمة اللّه تعاىل أكثر من أن حتصوها وإنّ ذنوبكم أخفى من أن تعلموها : قال بعض السلف يف معناهو

  .ولكن أصبحوا توابني وأمسوا توابني يغفر لكم ما بني ذلك
من يدلّين على عمل ال أزال فيه عامالً للّه : أنه كان يطوف على العلماء يقول ،عن بعض املريدينوى وير

قد وجدت : تعاىل فإين أحب أن الجتيء علي ساعة من ليلٍ أو ار إالّ وأنا عامل من عمال اللّه تعاىل، فقيل له
  .، فإن اهلام بعمل اخلري كعاملهصاحبك اعمل اخلري ما استطعت، فإذا أقترت أو تركته فهم بعمله

ـ عبد اهللا بن عباس فقد جاء يف احلديث عن .. لقد روي يف السنة ما يدل على تصديق ذلك : قلت
إن اهللا كتب احلسنات والسيئات (: فيما يروي عن ربه، تبارك وتعاىل قال عن رسول اهللا رضي اهللا عنه ـ 

اهللا تبارك وتعاىل عنده حسنةً كاملةً، وإن هم ا فعملها كتبها  فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها: مث بني ذلك
اهللا عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنةً 

  ١)كاملةً، وإن هم ا فعملها كتبها اهللا سيئةً واحدةً
  :التبسيط

  فما الثانية؟.. عرفنا األوىل : قلنا
  )١٧:القمر) (ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل: قال

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
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  فما فيها من العلم املرتبط ذا؟: قلنا
  .هو الذي يقرب لك املعلومة، ويبسطها، فتفهمها من غري عناء إن العامل املسنت بسنة رسول اهللا : قال
  د يف السنة ما يدل على ذلك؟فهل ور: قلنا
تبسط يف التعليم أساليب تربوية كثرية  كل السنة تدل على ذلك، فقد سلك رسول اهللا : قال

تارة يضرب هلم األمثلة ، وتارة يستخدم اإلشارة احلسية ، كأن حيكي فعل شخص ما كان ف :املعلومات وتقرا
وال األمم املاضية، ليكون يف ذلك عربة هلم ، وتارة ، وتارة يلغز هلم لينشطهم ، وتارة يقص عليهم من أح

يعلمهم عمليا ، بأن يفعل هو ما يريد فيتابعونه عليه، وتارة يسأهلم عن الشيء ، ومل يسألوا عنه مث جييبهم ، 
  .. وتارة جييبهم على سؤاهلم بأكثر مما أرادوا ألجل فائدة عظيمة هلم ، وغري ذلك كثري 

ومما .. كان يستعمل يديه لإلشارة إذا احتاج إيل ذلك  ى يف ذلك أن النيب مما يرو: قال بعض الطلبة
 ..١وفرج بينهما شيئاً  ،وأشار بالسبابة والوسطى ،)أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا:(  ورد يف ذلك قوله 

  .٢وأشار إىل املشرق ،)الفتنة من هاهنا:(  ومن ذلك قوله 
أمر أصحابه، أن ملن مل يسق  ، فقد روي أنه  ورد يف سياق حجه ومما يروى يف ذلك ما : قال آخر

لو أين استقبلت من أمري ما : (وقال ،بعد طوافه بني الصف واملروة وجيعلها عمرة اهلدي أن حيل من إحرامه 
سراقة  فقام  ،)وليجعلها عمرة ،فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ،وجعلتها عمرة ،أسق اهلدي استدبرت مل 

أصابعه واحدة يف  بد؟ فشبك رسول اهللا لأليا رسول اهللا ألعامنا هذا أم : فقال  ،ن مالك بن جشمب
ـ شبك بني أصابعه  ، فالنيب ٤)األبد ل ألبدب بل ال .. ال (مرتني ) ٣دخلت العمرة يف احلج: ( وقال ،األخرى

فى ما يف هذه احلركة من معان قوية، على أن هذا احلكم مستمر لألبد، وال خي ليبني ويؤكد يف هذا احلديث ـ 
  . ، وقوة إىل قوة  تزيد الكالم تأكيداً 

فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم (   :فقال ،ذكر يوم اجلمعة أن رسول اهللا ومما يروى يف ذلك : قال آخر
  .٥يقللها وأشار بيده  ،)وهو قائم يصلي يسأل اهللا تعاىل شيئاً إال أعطاه إياه

، وهو أن هذه الساعة أمرها  جديد زائداً على كالمه  أفادت معىن هذا احلديث ـ  ـ يف إشارته ف
  .عظيم ، وهذا من فضل اهللا على عباده يسري يف مقابل نيل أمر 

 النيب  ةخطبـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر بن عبد اهللا  ومما يروى يف ذلك ما حدث به : قال آخر
: ( هلم يف هذه اخلطبة أموراً كثرية وعظيمة، مث بعد أن بلغهم قال هلم  منرة يوم عرفة ، حيث بني بالناس يف 

بإصبعه السبابة :   فقال . نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت : قالوا ) فما أنتم قائلون ؟ . وأنتم تسألون عين 
                                                

 .البخاريرواه ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
العمرة جيوز فعلها يف أشهر احلج إىل  معناه أن اختلف العلماء يف معناه على أقوال أصحها به قال مجهورهم : النوويقال ) ٣(

 )مسلم بشرح النووي ( اجلاهلية تزعمه من امتناع العمرة يف أشهر احلج   يوم القيامة ، واملقصود به بيان إبطال ما كانت 
 .رواه مسلم) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
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 ع الرسول ففي رف.. ٢ثالث مرات ) اللهم اشهد  ،اللهم اشهد(إىل الناس  ١وينكتها ،، يرفعها إىل السماء
إليهم جذب ألنظار الناس هلذا األمر اهلام واخلطري وهو مقام الشهادة على  امث اإلشارة  ،ألصبعه إىل السماء

  . التبليغ
يا : قيل ) ويظهر اجلهل والفنت ، ويكثر اهلرج يقبض العلم ، :(  ومما يروى يف ذلك قوله : قال آخر

  .٣كأنه يريد القتل حرفها ف ،رسول اهللا وما اهلرج ؟ فقال هكذا بيده
خطا مرة خطَّ ـ أحيانا ـ الرسوم التوضيحية، ومما يروى يف ذلك أنه يستعمل  وكان : قال آخر

خططا صغاراً إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف  مربعاً، وخطَّ خطا يف الوسط خارجاً منه، وخطَّ 
ه، أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه اخلطط حميط ب هذا اإلنسان، وهذا أجله (: الوسط، وقال

  ٤)هذا شه هذا، وإن أخطأه هذا شه هذا الصغار األعراض، فإن أخطأه 
خطاً  خط رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن مسعود ومما يروى يف ذلك : قال آخر

سبيل إال عليه  هذه السبل ليس منها :( ميينه ومشاله مث قال وخط عن  ،)هذا سبيل اهللا مستقيماً:( مث قال ،بيده 
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه وال تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ﴿ :مث قرأ  ،)شيطان يدعو إليه

  ٥)١٥٣من اآلية: األنعام)(
عىن املعقول بالصورة احملسوسة، فينظر مرة إىل القمر ليلة البدر يربط املـ أحيانا ـ   وكان : قال آخر

صالة  نكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته، فإن استطعتم أن ال تغلبوا على إ(:يقول مث 
) سِ وقَبلَ الْغروبِوسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشم﴿ : قبل طلوع الشمس وقبل غروا فافعلوا، مث قرأ

)اللهم اهدين، وسددين، واذكر باهلدى هدايتك الطريق، : قل:( ـ رضي اهللا عنه ـ وقال لعلي ، ٦)٣٩:ق
  ٧)وبالسداد سداد السهم 

مثل القائم :( ليبسط ا املعلومة، ويقرا، ومما يروى يف ذلك قوله  يضرب املثل وكان : قال آخر
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، فكان  فيها على حدود اهللا والواقع 

لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤذ من فوقنا، : استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا الذين يف أسفلها إذا 
  ٨)عاًيتركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجي فإن 

راحلته عليها طعامه وشرابه،  هللا أفرح بتوبة العبد من رجل نزل مرتال وبه مهلكة ومعه :(  ومثله قوله 
أرجع : احلر والعطش أو ما شاء اهللا، قال فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حىت اشتد عليه 

                                                
 .كالذي يضرب ا األرض أي يشري ا إىل الناس ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .رواه البخاري  )٣(
 .البخاريرواه ) ٤(
 .صحيح ومل خيرجاه :وقالرواه احلاكم، ) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
 .مسلمرواه ) ٧(
 .البخاريرواه ) ٨(
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  ١)عنده إىل مكاين، فرجع فنام نومة، مث رفع رأسه فإذا راحلته 
حيكي قصة واقعية من األمم السابقة، كما يف قصة الثالثة الذين آواهم ـ أحيانا ـ   وكان : قال آخر
  .وغريها..  ٣نفسا وقصة الذي قتل تسعة وتسعني ، ٢فدعوا اهللا بصاحل أعماهلم املبيت إىل غار 
و فهمها، ويشتد ـ يف أحيان كثرية ـ يصور املعلومة يف واقع حمسوس، ليصف وكان : قال آخر

 :من أى شىء املنرب؟ فقال، سألوا سهل بن سعد : قال ، حازم رسوخها، ومما روي يف ذلك ما حدث به أبو 
، وقام عليه رسول اهللا  لرسول اهللا ، هو من أثل الغابة ، عمله فالن موىل فالنة ، ما بقى بالناس أعلم مين 

  ، وركع الناس خلفه ، مث ، وركع ، م الناس خلفه ، فقرأ وقا، كرب ، حني عمل ووضع ، فاستقبل القبلة
رفع رأسه ، مث رجع القهقرى ، فسجد على األرض ، مث عاد إىل املنرب ، مث قرأ مث ركع ، مث رفع رأسه ، مث رجع 

  .القهقرى حىت سجد باألرض ، فهذا شأنه
، فسألوه عن ذلك ، مم عوده ، أن رجاال أتوا سهل بن سعد الساعدى ، وقد امتروا ىف املنرب : ويف رواية 

أرسل .   واهللا إىن ألعرف مما هو ، ولقد رأيته أول يوم وضع ، وأول يوم جلس عليه رسول اهللا: فقال 
أن يعمل ىل أعوادا ، مرى غالمك النجار :(  ـ قد مساها سهلـ امرأة من األنصار ، إىل فالنة  رسول اهللا 

 مث جاء ا ، فأرسلت إىل رسول اهللا ، ته فعملها من طرفاء الغابة فأمر، )إذا كلمت الناس، أجلس عليهن ، 
وهو عليها ، مث ركع وهو عليها ، مث ، صلى عليها ، وكرب  فأمر ا فوضعت ها هنا ، مث رأيت رسول اهللا ، 

ا صنعت إمن، أيها الناس : فقال ، مث عاد ، فلما فرغ أقبل على الناس ، فسجد ىف أصل املنرب ، نزل القهقرى 
  .٤هذا لتأمتوا ولتعلموا صالتى

رأى خنامة يف القبلة  أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس ومثل ذلك ما ورد يف احلديث : قال آخر
 ـإن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه (: حىت رؤي يف وجهه ، فقام فحكه بيده فقال  فشق ذلك عليه 

طرف  مث أخذ  ،) يبزقن أحدكم قبل قبلته ، ولكن عن يساره أو حتت قدمهفال ـإن ربه بينه وبني القبلة  أو 
  ٥)أو يفعل هكذا :(فقال ،ردائه فبصق فيه، مث رد بعضه على بعض

قال رسول  : مث قال ،توضأـ رضي اهللا عنه ـ أنه عثمان ومثل ذلك ما ورد يف احلديث عن : قال آخر
   ٦)فسه، غفر له ما تقدم من ذنبهنفيهما  عتني ال حيدث من توضأ حنو وضوئي هذا ، مث صلى رك:(  اهللا 

  :التشويق
  فما الثالثة؟.. عرفنا الثانية : قلنا
) يا أَيها الَّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل: قال

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .البخاريرواه ) ٦(
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  )١٠:الصف(
  العلم املرتبط ذا؟ فما فيها من: قلنا
هو الذي يشوقك إىل املعلومة، وحيببها لك، فتقبل عليها بكل  إن العامل املسنت بسنة رسول اهللا : قال

  .كيانك، ولن تتحقق بالعلم، ولن حتقق فيه إال إذا أقبلت عليه بكل كيانك
  فهل ورد يف السنة ما يدل على هذا؟: قلنا
كان يشوقهم إىل كل خري، وحيببهم فيه، فيقبلون عليه بقلوم  يب فالن.. كل السنة تدل على هذا : قال

  .وعقوهلم ونفوسهم ومجيع كيام
كنت أصلي يف : قال ـ رضي اهللا عنه ـ سعيد املعلي فقد روي يف ذكل عن أيب .. وإن شئتم التقريب 

﴿ :أمل يقل اهللا : ل رسول اهللا إين كنت أصلي، فقا يا : فلم أجبه، فقلت  فدعاين رسول اهللا  ،املسجد
 يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لجِيبتألعلمنك سورة هي أعظم (: ؟ مث قال يل  )٢٤من اآلية: ألنفال)(اس

أمل تقل ألعلمنك : ، فلما أراد أن خيرج قلت له مث أخذ بيدي  ،)السور يف القرآن قبل أن خترج من املسجد
والقرآن  ،هي السبع املثاين ،)الفاحتة(﴾ الْحمد للَّه رب الْعالَمني  ﴿ :سورة يف القرآن؟ قال  سورة هي أعظم

مل فهو الصحايب إىل معرفة أعظم سورة يف القرآن، هذا يظهر شوق  هذا احلديث ففي ..  ١)العظيم الذي أوتيته
 )  تقل ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن؟ أمل(: بل بادره بقوله ،حىت خيرج ميهل الرسول  ومل  ،يصرب
  .بذلك األسلوب املشوق ومل يكن هذا الصحايب ليكون له هذا الشوق لو مل يتعامل معه رسول اهللا .. 

:(  قال رسول اهللا : قال ـ رضي اهللا عنه ـ أيب هريرة ومما يروى يف هذا عن : قال بعض الطلبة
قُلْ ﴿ :فقرأ   مث خرج نيب اهللا  ،فحشد من حشد ،)أ عليكم ثلث القرآنفإين سأقر) أي اجتمعوا ( احشدوا 

دأَح اللَّه وفذاك الذي  ،جاءه من السماء إين أرى هذا خرب : مث دخل فقال بعضنا لبعض ، )١:االخالص) (ه
  ٢)القرآن أال إا تعدل ثلث ،سأقرأ عليكم ثلث القرآن:   إين قلت لكم:( فقال مث خرج نيب اهللا  ،أدخله
،  لسماع ثلث القرآن من يف رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهم ـ الصحابة  تلهف نرى ففي هذه القصة  

مث دخوله وخروجه مرة أخرى يلزم منه رسوخ هذه القصة بأحداثها عند الصحابة  ) احشدوا(ومنها أن قوله 
  .الصداللة واضحة على فضل قراءة سورة اإلخما فيها من منها ، ووحفظهم هلا

: ( فقال، كنا جلوساً مع رسول اهللا : قال ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس ومما يروى يف ذلك : قال آخر
نعليه بيده  فطلع رجل من األنصار تنطف حليته من وضوئه قد علق  ،)يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة 

اليوم الثالث قال  رة األوىل، فلما كان مثل ذلك فطلع الرجل مثل امل قال رسول اهللا  ،فلما كان الغد ،الشمال
تبعه عبد اهللا  األوىل، فلما قام رسول اهللا  فطلع ذلك الرجل على مثل حاله  ،مثل مقالته أيضاً رسول اهللا 

فأقسمت أين ال أدخل عليه ثالثاً فإن رأيت أن تؤويين إليك حىت  ،الحيت أيب إين : بن عمرو بن العاص فقال

                                                
 .رواه البخاري وغريه) ١(
يقرأ يف ليلة ثلث  أيعجز أحدكم أن :( قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ أيضاً عن أيب الدرداء  وعند مسلم رواه مسلم ) ٢(

 )القرآن قل هو اهللا أحد تعدل ثلث :(قال ؟وكيف يقرأ ثلث القرآن: قالوا  )القرآن؟
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فلم يره يقوم من  ،قال أنس فكان عبد اهللا حيدث أنه بات معه تلك الليايل الثالث) عم ن :( متضي فعلت قال
أين مل  غري  :قال عبد اهللا ،وتقلب على فراشه ذكر اهللا وكرب حىت يقوم لصالة الفجر ١غري أنه إذا تعار الليل شيئاً 

يكن بيين وبني أيب  يا عبد اهللا مل  :أمسعه يقول إال خرياً ، فلما مضت الليايل الثالث وكدت أحتقر عمله قلت
 ،)يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة(مرات  يقول لك ثالث  ولكن مسعت رسول اهللا  ،غضب وال هجرة

 ،إليك ألنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كبري عمل فأردت أن آوي  ،فطلعت أنت يف الثالث املرات
ما هو إال ما رأيت : فلما وليت دعاين فقال  هو ما رأيت ، : ، قال  فما الذي بلغ بك ما قاله رسول اهللا 

فهذه  :قال عبد اهللا ،وال أحسد أحداً على خري أعطاه اهللا إياه غري أين ال أجد يف نفسي ألحد من املسلمني غشاً 
  . ٢اليت بلغت بك وهي اليت ال تطاق

سر كون ذلك الرجل من أهل اجلنة  من كان يف جملسه إىل البحث عن انظروا كيف شوق رسول اهللا 
  .يقوم بتلك التمثلية لالحتيال ملعرفة هذا السرحدا بعبد اهللا بن عمرو بن العاص إىل أن وهو ما .. 

يف أحيان كثرية كان يطرح املسألة على  فالنيب .. وهكذا ورد يف األحاديث الكثرية : قال آخر
إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، .. (  ٤)درون ما املفلس؟أت.. (  ٣)أتدرون ما الغيبة؟: (أصحابه متسائالً

  ٥)وإا مثل املسلم فحدثوين ما هي؟
وهو ما جيعل الدرس مشوقا بعيدا .. فهذه األسئلة، وغريها كانت تستحث على التفكري والبحث والتأمل 

  .عن كل أسباب امللل
إذا  نربات صوته يف خطبه، فقد كان من تغيري  ومما يدخل يف هذا الباب ما كان يفعله : قال آخر

  ٦)صبحكم ومساكم:(خطب امحرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه حىت كأنه منذر جيش يقول
وجلس، وكان متكئاً : (وكان ـ أحياناً ـ يغير جلسته، كما يف حديث أكرب الكبائر: قال آخر

  ٧)أال وقول الزور:(فقال
   :العناية
  ما الرابعة؟ف.. عرفنا الثالثة : قلنا
فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من ﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل: قال

) اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْمتوكِّلني حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى
  )١٥٩:آل عمران(

                                                
 .كالم هب من النوم مع: تعار) ١(
 .النسائي يف اليوم والليلةو ،أمحد رواه ) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
 .رواه مسلم) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .رواه مسلم) ٦(
 . رواه البخاري ومسلم) ٧(
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  فما فيها من العلم املرتبط ذا؟: قلنا
هو الذي حيل من تالميذه حمل الوالد من ولده، فهو يعطف  إن العامل املسنت بسنة رسول اهللا : قال

إىل العلم انصراف حمب ال مبغض، عليهم، ويرمحهم، ويستعمل كل الوسائل اليت تؤلف قلوم، لينصرفوا 
  .وانصراف راغب فيه ال راغب عنه

فكم من علوم مل حيل بيننا وبينها إال سوء خلق معلميها، وكم من علوم مل حيببنا .. صدقت : قال بعضهم
  .فيها إال ما طبع اهللا عليه أساتذا من خلق ونبل

هو الذي يستعمل كل الوسائل ليقرب قلوب  وهلذا، فإن العامل املسنت بسنة رسول اهللا : قال الشنقيطي
  .تالميذه إليه، وإىل العلم الذي حيمله

  فهل ورد يف السنة ما يدل على هذا؟: قلنا
ـ رضي اهللا عنه  هريرةوإن شئتم التقريب، فقد ورد يف احلديث أن أبا .. كل السنة تدل على هذا : قال

لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال :(  وم القيامة؟ فقال من أسعد الناس بشفاعتك ي:يوماً  ـ سأل رسول اهللا 
أسعد الناس بشفاعيت يوم  . . يسألين عن هذا احلديث أحد أول منك، ملا رأيت من حرصك على احلديث

  ١)القيامة من قال ال إله إال اهللا خالصاً من قلبه أو نفسه
إنه ـ بال شك ـ لن .. هللا عنه ـ انظروا التأثري الذي حيدثه هذا الثناء يف نفس أيب هريرة ـ رضي ا

  .يزيده إال حرصا وعناية
يا ( :فقالـ رضي اهللا عنه ـ سأل أيب بن كعب  ومثله ما ورد يف احلديث أن رسول اهللا : قال آخر

من : البقرة)( اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم﴿ : فقال أيب ،)أبا املنذر، أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟
  ٢)ليهنك العلم أبا املنذر:(  قال له ف ،)٢٥٥اآلية

مىت الساعة؟ : فقال ،فجاءه أعرايب ،كان حيدث وقريب من هذا ما ورد يف احلديث أنه : قال آخر
بل مل يسمع، حىت : فكره ما قال، وقال بعضهم ،مسع ما قال: حيدث، فقال بعض القوم فمضى رسول اهللا 

فإذا ضيعت األمانة ( :ها أنا يا رسول اهللا، قال: قال ،)أين أراه السائل عن الساعة؟(:  قال حديثه إذا قضى 
  ٣)إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة( :كيف إضاعتها؟ قال:قال ،)الساعة فانتظر 

النفس  يكشف عن تلك مل يقطع حديثه إال أنه مل ينس هذا السائل ومل يهمله، وهو أمر  فرغم أنه 
  .  العالية، واخللق السامي من املعلم األول 

اكتبوا :(  قال فاكتبوا يل،  :يف حجة الوداع قال أبو شاه رسول اهللا حني خطب هكذا و: قال آخر
  ٤)أليب شاه

على بعض أصحابه لسلوكات  ومما يدخل يف هذا الباب ما ورد يف أحاديث املناقب من ثنائه : قال آخر
                                                

 . البخاريرواه ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .رواه البخاري) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
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عثمان، وأعلمهم  أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدهم يف أمر اهللا عمر، وأصدقهم حياء :(  معينة، كقوله 
أمني، وأمني هذه األمة أبو  باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أُيب، ولكل أمة 

  ١)عبيدة بن اجلراح
القدرات املختلفة لتالميذه، ومعاملتهم ب ويف هذا احلديث ـ زيادة على ما فيه من التأليف ـ علمه 

  .معهم على أساسها
معرفة املدرس لتالمذته تنعكس على تدريسه وعطائه، فالذي يعرف تالمذته معرفة ف.. صدقت : قال آخر

القادر أن يعلمهم ما حيتاجون إليه ويتناسب معهم، وهو القادر على توجيههم للتخصص املناسب،  دقيقة هو 
الدرجات اليت  دقيقة عن تساؤالم، وهو القادر أيضاً على العدالة والدقة يف تقوميهم وإعطائهم وعلى اإلجابة ال 

  . يستحقوا
ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب رفاعة ، فلفروق الفرديةل ته مراعاومما يدخل يف هذا الباب : قال آخر

ب جاء يسأل عن دينه ال يدري ما يا رسول اهللا، رجل غري : فقلت: وهو خيطب قال انتهيت إىل النيب :قال
: وترك خطبته حىت انتهى إيل فأيت بكرسي حسبت قوائمه حديداً، قال فأقبل علي رسول اهللا : دينه، قال

  .٢وجعل يعلمين مما علمه اهللا مث أتى خطبته فأمت آخرها  فقعد عليه رسول اهللا 
 ورثة النيب ه التربية املعاصرة، بل أشار إليه االعتناء بالفروق الفردية أمر مل تبتكرف.. صدقت : قال آخر

وينبغي أن يكون باذالً وسعه يف تفهيمهم، وتقريب الفائدة إىل ( :وأوصوا املعلم به، قال النووي وأدركوه 
يقصر به  أذهام، حريصاً على هدايتهم، ويفهم كل واحد حبسب فهمه وحفظه، فال يعطيه ما ال حيتمله، وال  

باإلشارة ملن يفهمها  مشقة، وخياطب كل واحد على قدر درجته، وحبسب فهمه ومهته، فيكتفي عما حيتمله بال
األحكام موضحة باألمثلة من غري  فهماً حمققاً، ويوضح العبارة لغريه ويكررها ملن ال حيفظها إال بتكرار، ويذكر 

  ٣)له دليل ملن ال ينحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره 
قال أبو  م،رمبا خصوا بعض الطالب بالتعليم والتحديث دون غريهوا ـ هلذا ـ وكان: قال آخر

لعله كان : والناس قعود، قالوا ،فيحدثه بعشرين حديثاً ،سفيان جيذب الرجل من وسط احللقة رمبا رأيت :عاصم
  .٤ال:قال . ضعيفاً

عن زيد بن ف..  اسبللتخصص املنكل واحد توجيه من  وقريب من هذا ما كان يفعله : قال آخر
النجار حفظ بضع عشرة سورة،  هاهنا غالم من بين  : أن قومه قالوا للنيب ـ رضي اهللا عنه ـ ثابت 

 ،)يزيدوا علي أو ينقصوا، فتعلم السريانية إين أكتب إىل قوم فأخاف أن  (:فاستقرأين فقرأت سورة ق، فقال
  .٥مخسة عشر:   رواية يف سبعة عشر يوماً، ويف ـ رضي اهللا عنه ـ فتعلمها 

                                                
 .الترمذي وابن ماجه وأمحد رواه ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 )١/٣١(اموع شرح املهذب ) ٣(
 .الرامهرمزي يف احملدث الفاصل) ٤(
 .البخاريرواه ) ٥(
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ما ينعم به زيد من قدرة على احلفظ، فأرسله لتعلم لغة من اللغات، باعتبار اللغات  لقد رأى رسول اهللا 
  .تعتمد بالدرجة األوىل على قدرات الذاكرة

  :الرفق
  فما اخلامسة؟.. عرفنا الرابعة : قلنا
إن اهللا رفيق حيب :(  ، وقوله ١)يف األمر كلهإن اهللا رفيق حيب الرفق :(  هو ما أشار إليه قوله : قال

إن الرفق ال  :(  ، وقوله ٢)الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه
  ٣)يكون يف شيٍء إال زانه، وال يرتع من شيٍء إال شانه

  فما فيها من العلم املرتبط ذا؟: قلنا 
هو الذي يرفق بتالميذه أثناء تعليمه، فال ينهرهم، وال يكهرهم،  رسول اهللا  إن العامل املسنت بسنة: قال

  .عما يبدر منهم إىل أن ذب نفوسهم وتصفو طباعهم ووال يؤذهم، وال يغضب عليهم، بل يلني هلم، ويعف
  فهل يف السنة ما يدل عليه يف هذا الباب؟.. عرفنا فضل الرفق : قلنا
إذ عطس   بينا أنا أصلي مع رسول اهللا: معاوية بن احلكم قال ث به ومن ذلك  ما حد.. أجل : قال

واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إيل؟ : يرمحك اهللا ، فرماين القوم بأبصارهم ، فقلت : رجل من القوم فقلت
، فبأيب فلما صلى رسول اهللا  ،فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونين، لكين سكت

: ، وال ضربين وال شتمين ، قال ٤وأمي ، ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه ، فواهللا ما كهرين هو
أو كما قال ، )إن هذه الصالة ال يصح فيها شيء من كالم الناس، إمنا هو التسبيح ، والتكبري، وقراءة القرآن(

  .٥رسول اهللا 
بينما حنن يف املسجد مع رسول : قالرضي اهللا عنه ـ  ـأنس ومما يروى يف ذلك ما حدث به : قال آخر

:(  رسول اهللا  فقال ، ٦مه مه:  فقال أصحاب رسول اهللا  ،أعرايب ، فقام يبول يف املسجد ، إذ جاء  اهللا 
إن هذه املساجد ال تصلح (: دعاه ، فقال له   فتركوه حىت بال ، مث أن رسول اهللا  ،)، دعوه٧ال تزرموه

رجالً من القوم ، فجاء بدلو  وأمر  ،)هي لذكر اهللا والصالة ، وقراءة القرآن ا البول والقذر ، إمنا لشيء من هذ
  .٨عليهفصبه من ماء 

يسب ومل  إيل بأيب هو وأمي فلم  فقام النيب : األعرايب بعد أن فقه قال  ويف رواية زيادة على هذا، 
                                                

 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
( وجه عبوس واستقبله ب ويف النهاية يقال كهره إذا زجره . أي ما انتهرين ، والكهر االنتهار قاله أبو عبيد : كهرين ما ) ٤(

 ). ٩٢٦/  ٣عون املعبود 
 .رواه مسلم وأبو داود) ٥(
 .أي اكفف ، والتكرير للتأكيد وزيادة التهديد: مه مه ) ٦(
 .واحد أي ال تقطعوا عليه بوله فيضره ، أو تنتشر النجاسة يف املسجد بعد أن تكون مبحل : ال تزرموه ) ٧(
 .مسلمرواه ) ٨(
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 . ١يؤنب ومل يضرب
األعرايب كان جيهل ذلك  باألعرايب وحسن تعليمه له ، وذلك ألن  رفق النيب يظهر ففي هذا احلديث 

 . يوخبه ، بل دعاه وعلمه برفق األمر الذي جيهله ومل  وهلذا السبب مل يعنفه النيب  ،احلكم
ومن ذلك ما .. باألمساء أثناء التوبيخ   هتصرحيومما يدخل يف هذا الباب ما ورد من عدم : قال آخر

عن عمله  أزواج النيب  سألوا  أن نفراً من أصحاب النيب ـ رضي اهللا عنه ـ من لك أنس بن ماحدث به 
 ،ال أنام على فراش: وقال بعضهم . بعضهم ال آكل اللحم  وقال . ال أتزوج النساء : فقال بعضهم ،يف السر

وكذا ؟ لكين أصلي وأنام  أقوام قالوا كذا مابال (: قال مث  ،محد اهللا وأثىن عليهخربهم،  لما مسع رسول اهللا ف
  ٢)مين فمن رغب عن سنيت فليس . وأصوم وأفطر وأتزوج النساء .

يف  هو موافق للمعروف من خطبه  :ما بال أقوام قالوا كذا وكذا:( معلقا على هذا قال النووي لقد 
إن املقصود من ف  مثل هذا أنه إذا كره شيئاً فخطب له ذكر كراهيته وال يعني فاعله، وهذا من عظيم خلقه 

   ٣)حيصل توبيخ صاحبه على املأل ذلك الشخص ومجيع احلاضرين وغريهم ممن يبلغه ذلك وال 
 استعمل النيب : قال ـ رضي اهللا عنه ـ أبو محيد الساعدي ومما يروى يف هذا ما حدث به : قال آخر

على  فقام النيب  ،وهذا أهدي يل هذا لكم: قدم قال  فلما  ،رجالً من بين أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة
هذا لك وهذا يل ، فهال جلس يف بيت : ما بال العامل نبعثه فيأيت فيقول (: مث قال  املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه ، 

عن امسه مع أن كثرياً من الصحابة يعلمون هذا   لم يفصح الرسول ، ف ٤)أيهدى إليه أم ال؟ أبيه وأمه فينظر 
وبيان ضرره وسوء عاقبته حىت ال  ، ولكن ملا كان القصد هو التحذير من الفعل املذموم ل الذي عناه الرسو

  .مصلحة ترجى من ذكر اسم الفاعل يقع يف اآلخرون ، شهر بالفعل دون الفاعل ، إذ ليس هناك 
  :التأليف

  فما السادسة؟.. عرفنا اخلامسة : قلنا 
:(  ، وقوله ٥)وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف ،ألوفاملؤمن إلف م:(  هو ما أشار إليه قوله : قال

  ٦)إن أقربكم مين جملساً أحاسنكم أخالقاً املوطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون
  فما فيها من العلم املرتبط ذا؟: قلنا
يشعر هو الذي ميأل جملسه بالطمأنينة والراحة والسعادة، فال  إن املعلم املسنت بسنة رسول اهللا : قال

  .تالميذه بأي ثقل أو ضيق أو ملل
  فكيف يكون ذلك؟: قلنا

                                                
 .عند أمحد وابن ماجههي و) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .على مسلمشرح النووي ) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .أمحد والطرباين من حديث سهل بن سعد ، واحلاكم من حديث أيب هريرة وصححهرواه ) ٥(
 .ضعيف بسند جابر حديث من األخالق مكارم يف الطرباينرواه ) ٦(
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  .بأن يكون هلم صاحبا قبل أن يكون هلم أستاذا، وأن يكون معهم رعية قبل أن يكون عليهم أمريا: قال
  فهل يف السنة ما يدل على ذلك؟: قلنا
قال .. ليهم بشء كأحدهم، فلم يكن يتميز ع فقد كان رسول اهللا .. كل السنة تدل على ذلك : قال
تغلق دونه األبواب، وال يقوم دونه احلجاب،  واهللا ما كان رسول اهللا :( ـ رضي اهللا عنه ـ يصفهاحلسن 

لقيه، كان جيلس  وال يغدى عليه باجلفان، وال يراح ا عليه، ولكنه كان بارزا، من أراد أن يلقى نىب اهللا 
   ١)، ويردف خلفه، ويلعق يدهالغليظ، ويركب احلمار على األرض، ويطعم ويلبس

كانت يف رسول اهللا خصال ليست يف اجلبارين، كان ال يدعوه (: محزة بن عبيد اهللا بن عتبة قالووصفه 
أمحر، وال أسود، إال أجابه، وكان رمبا وجد مترة ملقاة فيأخذها، فريمي ا إىل فيه، وإنه ليخشى أن تكون من 

   ٢)عليه شئالصدقة، وكان يركب احلمار عريا، ليس 
ـ رضي اهللا ابن مسعود وقد حدثنا حديثه .. وذات مرة لقيه رجل تصور أنه مثل كل القادة والزعماء 

هون عليك، فإين لست مبلك، إمنا أنا ابن امرأة من : (كلم رجال فأرعد، فقال أن رسول اهللا عنه ـ فذكر 
   ٣)قريش كانت تأكل القديدة 

شاة فجثا على ركبتيه، فأكل،  أهديت إىل رسول اهللا : قال ،عن عبد اهللا بن بسرويف حديث آخر 
    ٤)إن اهللا عزوجل جعلين عبدا كرميا، ومل جيعلين جبارا عنيدا:( يا رسول اهللا ما هذه اجللسة ؟ فقال: فقال أعرايب

، مما يصيبه من تلك املخالطة، فطلبوا منه أن يتخذوا له حمال خاصا وقد أشفق الصحابة على رسول اهللا 
يا رسول اهللا إين أراهم قد آذوك، وآذاك غبارهم، فلو : ـ رضي اهللا عنه ـقال العباس  : فأىب، ففي احلديث

ال أزال بني أظهرهم يطئون عقىب وينازعوين ثويب، ويؤذيين :(  اختذت عريشا تكلمهم فيه، فقال رسول اهللا 
    ٥)غبارهم، حىت يكون اهللا هو الذي يرمحين منهم

ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس على كل من لقيه صغريا كان أو كبريا، يعرفه أو ال يعرفه، فيسلم  وكان 
  .٦ىل اهللا عليه وسلم يفعله كان النيب : فسلم عليهم وقال ،أنه مر على صبيان

يبدأ من لقيه   كان رسول اهللا  : قالـ رضي اهللا تعاىل عنه وعن أمه ـ عن هند بن أيب هالة و
   .٧بالسالم

  .مخالطة املعلم لتالميذه هي ما تريده بالتأليفف: قلت
فاملعلم الذي خيالط تالميذه، ويتخذهم أصحابا يفيدهم أكثر بكثري من ذلك الذي يستعلي .. أجل : قال

                                                
 .وقد جاء معناه يف األحاديث املسندة ـا حديث مرسل هذ :وقال ـأمحد يف الزهد، وابن عساكر رواه  )١(
 .ابن سعدرواه  )٢(
 .ابن ماجهرواه  )٣(
 .ابن ماجهرواه  )٤(
 .ابن إسحاق الزجاجي يف تارخيهرواه ) ٥(
 .رواه البخاري ومسلم )٦(
 .الترمذي  وصححه  والبيهقيرواه ) ٧(



 ٣١٢

  .عليهم
فلذلك يفرض من السنن .. ولكن بعض املعلمني يرى أن يف ذلك سقوطا حلرمة األستاذ : قال بعض الطلبة
  .بة من أستاذهما ميأل جملس العلم هي

وال .. ولكن هذه اهليبة ال تعين الكرب .. ال ميكن أن ينجح املعلم إال إذا فرض هيبته على تالميذه : قال
  .. تعين كل ما يفرضه الكرب من سنن 

، وكانوا  ما كان شخص أحب إليهم من رسول اهللا (: ـ رضي اهللا عنه ـ أنس بن مالك لقد قال 
من أحب أن يتمثل له :( قال ، بل إن رسول اهللا ١)ا يعلمون من كراهيته لذلكإذا رأوه مل يقوموا له ، مل

   ٢)الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار
  سننا غري هذا لتحقيق األلفة؟ فهل سن رسول اهللا : قلت
  :كثرية هي تلك السنن اليت تؤلف القلوب: قال

حدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حالت بينهما إذا لقي أ:(  كما قال رسول اهللا .. منها بذل السالم 
ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ، وال تؤمنوا :(  ، وقال ٣)جدار ، أو حجر مث لقيه ، فليسلم عليه شجرة ، أو 
انظروا كيف اعترب رسول ..  ٤)أو ال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم ؟ أفشوا السالم بينكم حىت حتابوا ، 

  .الم سببا للمحبة وواسطة هلابذل الس اهللا 
إذا انتهى أحدكم إىل جملس :( حث على تكرير السالم كلما احتيج إىل ذلك، فقال  بل إن النيب 

  ٥)فليجلس ، مث إذا قام فليسلم ، فليست األوىل بأحق من اآلخرة فليسلم ، فإن بدا له أن جيلس 
  .. النشاط ملزيد من ، ليبعثه ذلك على اللمتعلماملختلفة املكافآت ومنها بذل 
  أال يقدح ذلك يف اإلخالص؟: قاطعته قائال

 تلك عاجل:( يف مثل هذا أمل تسمع قوله .. اإلخالص أرفع وأقدس من أن يقدح فيه مثل هذا : قال
  ٦)بشرى املؤمن
  إن من قومنا من يقدمون مكافآت مادية للمتفوقني؟: قلت
كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ بن احلارث  فعن عبد اهللا..  لقد فعل ذلك رسول اهللا : قال

  فيستبقون : قال  ،)من سبق إيل فله كذا وكذا(: وكثرياً من بين العباس مث يقول  يصف عبد اهللا وعبيد اهللا
  .٧ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم فيقعون على  ،إليه

                                                
 .ح غريب من هذا الوجههذا حديث حسن صحي: الترمذي يف كتاب األدب وقال رواه ) ١(
 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي) ٢(
 .أبو داودرواه ) ٣(
 .وأبو داود يف األدب وابن ماجهرواه مسلم ) ٤(
 .حسنحديث  :وقال عنه الترمذي ،الترمذي وأبو داودرواه ) ٥(
 .رواه أمحد ومسلم وابن ماجة) ٦(
 .رواه أمحد) ٧(



 ٣١٣

  .ن أن يقدر بثمنـ فوق هذا ـ كان يهديهم من املكافآت ما ال ميك ولكن رسول اهللا 
  وما هو؟: قلنا
 جزاك اهللا خريا فقد: خيه املسلمن العبد إذا قال ألإما أ:(  أمل يقل رسول اهللا .. الدعوة الصاحلة : قال

  ١)بالغ يف الدعاء
، دخل اخلالء أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ ذكر عن ابن عباس أروي يف ذلك عن : قال بعض الطلبة

  ٢)اللهم فقهه يف الدين(: من وضع هذا ؟ فأخرب ، فقال : قال . وضوءاً  فوضعت له  :قال
جاء أسيد بن حضري األشهلي  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس بن مالك وأروي يف ذلك : قال آخر

، وقد كان قسم طعاما ، فذكر له أهل بيت من بين ظفر من األنصار ، فيهم حاجة  النقيب ، إىل رسول اهللا 
أسيد ، تركتنا حىت إذا ذهب ما يف أيدينا ، فإذا مسعت بشيء قد جاءنا ، فاذكر يل :  هللا ، فقال يل رسول ا

يف الناس ،  فقسم رسول اهللا : فجاءه بعد ذلك طعام من خيرب ، شعري ومتر ، قال : أهل ذلك البيت ، قال 
جزاك اهللا : مستشكرا وقسم يف األنصار فأجزل ، وقسم يف أهل ذلك البيت فأجزل ، فقال له أسيد بن حضري 

وأنتم معشر األنصار ، فجزاكم اهللا أطيب اجلزاء :  أي نيب اهللا أطيب اجلزاء ، أو قال خريا ، فقال رسول اهللا 
أعفة صرب ، وسترون بعدي أثرة يف األمر ، والقسم ، فاصربوا حىت  ـما علمت  ـ، أو قال خريا ، فإنكم 

  .٣تلقوين على احلوض
ـ عن أيب بن كعب على الطالب اد، ففي احلديث الثناء احلسن يف هذا الباب  ويدخل: قال الشنقيطي
 :قال ،)من كتاب اهللا معك أعظم؟ أتدري أي آية ! يا أبا املنذر(:  قال رسول اهللا : قال رضي اهللا عنه ـ 

اللَّه ال إِلَه ﴿ :لت اهللا معك أعظم؟ قال ق أتدري آية من كتاب ! يا أبا املنذر(: قال. اهللا ورسوله أعلم : قلت 
 ومالْقَي يالْح و٤)ليهنك العلم أبا املنذر! واهللا (: فضرب يف صدري وقال : قال ، )٢٥٥من اآلية: البقرة(﴾إِلَّا ه  

فيه منقبة عظيمة أليب ، ودليل على كثرة علمه ، :( لقد قال النووي تعليقا على هذا : قال بعض الطلبة
خيف  الء أصحابه وتكنيتهم ، وجواز مدح اإلنسان يف وجهه إذا كان فيه مصلحة ومل وفيه تبجيل العامل فض 

  ٥)عليه إعجاب وحنوه لكمال نفسه ورسوخه يف التقوى
: قال ـ رضي اهللا عنه ـ أيب موسى األشعري فعن.. وقد ورد يف احلديث اآلخر ما يؤكد هذا : قال آخر

لبيك بإهالل : قلت  ؟مبا أهللت: قال ،نعم :حججت؟ قلتأ :فقال ،بالبطحاء وهو  قدمت على رسول اهللا 
  . ٦احلديث.. أحسنت : قال ،  كإهالل النيب 

  :اإلنصاف
                                                

 .رواه ابن عساكر) ١(
 . ومسلم رواه البخاري) ٢(
 .يف الكربى النسائيرواه ) ٣(
 .رواه مالك ومسلم وأبو داود) ٤(
 .على مسلمشرح النووي ) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(



 ٣١٤

  فما السابعة؟.. عرفنا السادسة : قلنا
   ١)أنتم أعلم بأمور دنياكم:(  هو ما أشار إليه قوله : قال
  دخل إليه؟فمن أيها ن..  ٢إن هلذا احلديث أبوابا كثرية من أبواب العلم: قلت
  .فحدثنا باحلديث حىت نعرف مدخله: قال
 ،برون النخلؤاملدينة، وهم ي قدم النيب : قال ـ رضي اهللا عنه ـ رافع بن خديج لقد حدث أبو : قلت

 ،)كان خرياً لكم لعلكم لو مل تفعلوا :( قال ،كنا نصنعه: قالوا) ما تصنعون؟ :(فقال ،يقولون يلقحون النخل 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا  إمنا أنا بشر إذا  (:فقال ،فذكروا ذلك له :قال ،فنقصت أو ٣فنفضت ،فتركوه

  )أنتم أعلم بأمور دنياكم (:الروايات قال ويف بعض ، )وإذا أمرتك بشيء من رأي فإمنا أنا بشر ،به
.. حي إليه أخرب عن نفسه أنه مل يذكر ذلك هلم من باب العلم النهائي الذي أو أال ترى أن النيب : قال

  .واالجتهاد البشري عرضة للخطأ والصواب.. وإمنا ذكره من باب االجتهاد البشري 
  .واحلديث واضح الداللة على ذلك.. بلى : قلت
فاملعلم املنصف هو الذي مييز .. ملعلمي أمته، وسنه هلم  فهذا هو اإلنصاف الذي علمه رسول اهللا : قال

  .رأيه وبني احلقيقة، فيدع لغريه أن يناقشه أو ينقده أو يصحح له يف تعليمه بني القطعي والظين، وبني
  .إن مثل هذا حيتاج شجاعة عظمى: قلت
إال الشجعان الذين قهروا نفوسهم، فانصاعت للحق، ومل  فال يسنت بسنة رسول اهللا .. أجل : قال

  .تنصع لسواه
وأروي يف ذلك ..  من سنن رسول اهللا وهلذا اسنت الورثة الكبار ذه السنة العظيمة : قال بعض الطلبة

 ،الناس ما أكثركم يف صدق النساء أيها : مث قال، ركب عمر بن اخلطاب منرب رسول اهللا : مسروق قالعن 
ولو كان اإلكثار يف  ،فما دون ذلك ،فيما بينهم أربعمائة درهم وأصحابه والصدقات  وقد كان رسول اهللا 

 ،فألعرفن ما زاد رجل يف صداق امرأة على أربعمائة درهم ،تسبقوهم إليها ذلك تقوى عند اهللا أو كرامة مل 
يا أمري املؤمنني يت الناس أن يزيدوا يف مهر النساء على : فقالت ،فاعترضته امرأة من قريش  ،مث نزل: قال

اراً فَال تأْخذُوا منه شيئاً وآتيتم إِحداهن قنطَ﴿ :أما مسعت اهللا يقول  :فقالت، نعم: أربعمائة درهم، قال  
 مث رجع. .اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر  : عمرقال ف )٢٠من اآلية: النساء)(أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً

شاء  فمن ،يتكم أن تزيدوا النساء يف صدقان على أربعمائة درهم أيها الناس إين كنت : فقال  ،فركب املنرب
  . ٤أن يعطي من ماله ما أحب

ـ رضي اهللا سأل رجل علياً بن أيب طالب : عن حممد بن كعب القرظي قالوأروي يف ذلك : قال آخر
                                                

 .رواه مسلم) ١(
من هذه ) النيب اإلنسان(باإلضافة إىل رسالة ) مفاتيح املدائن(ذكرنا ما يرتبط ذا احلديث من أبواب العلم يف رسالة ) ٢(

 .وغريهاالسلسلة، 
 .أسقطت مثرها: فنفضت) ٣(
 .رواه أبو يعلى) ٤(



 ٣١٥

: ليس كذلك يا أمري املؤمنني ، ولكن كذا كذا ، فقال علي: الرجل  عن مسألة فقال فيها ، فقال عنه ـ 
  )٧٦من اآلية: يوسف)(يموفَوق كُلِّ ذي علْمٍ عل﴿ وأخطأت  أصبت (

يف إجابته شيء من  بتخطئة الطالب كلياً إن كان املعلم أال يسارع ومما يدخل هذا الباب : قال الشنقيطي
أن خيتار ألفاظ التخطئة فال تكون  الصحة، بل عليه أن يشيد بالصحيح ويوضح اخلطأ ويبينه، وينبغي على املعلم 

اإلقدام على اإلجابة على أسئلة املعلم خوفاً  ب الطالب بإحباط ومتنعه من ألفاظاً قاسية أو عبارات ساخرة فتصي
  .ولكن يف قالب تشجيعي ،العبارة خمطئة للجواب من لسان املعلم السليط وعباراته القاسية، بل تكون 

: فقال  أن رجالً أتى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة أروي يف هذا : قال بعض الطلبة
منها فاملستكثر واملستقل، وإذا سبب  يف املنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون  الليلة أرى إين 

به رجل آخر فعال به، مث أخذ به رجل آخر  واصل من األرض إىل السماء، فأراك أخذت به فعلوت، مث أخذ 
اهللا، بأيب أنت واهللا لتدعين فأعربها،  يا رسول: بكر فعال به، مث أخذ به رجل آخر فانقطع مث وصل، فقال أبو 

الظلة فاإلسالم، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن  أما : قال. اعربها:فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
واملستقل، وأما السبب الواصل من السماء إىل األرض فاحلق الذي أنت  حالوته تنطف، فاملستكثر من القرآن 

يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، مث يأخذ به رجل آخر فيعلو به، مث يأخذ به  يك اهللا، مث عليه، تأخذ به فيعل
فقال أصبت أم أخطأت؟  ـبأيب أنت  ـيوصل له فيعلو به، فأخربين يا رسول اهللا  رجل آخر فينقطع به، مث 

ت لتحدثين، ما الذي أقسمت عليك يا رسول اهللا بأيب أن: فقال  ،)١بعضاً أصبت بعضاً، وأخطأت :(النيب 
  ٢)ال تقسم( : أخطأت، فقال النيب 

وهذا عني  ،أخربه بأن بعضها صحيح وبعضها خطأفبكر للرؤيا،  على تعبري أيب  النيب انظروا كيف علق 
  .من صحة أو خطأ اإلنصاف أن تذكر ما يف اإلجابة 

سورة فبينما  رسول اهللا  أقرأين: قال ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب بن كعب وأروي يف هذا : قال آخر
،  رسول اهللا : من أقرأك هذه السورة ؟ فقال :مسعت رجالً يقرأها خبالف قراءيت ، فقلت أنا يف املسجد إذ 

هذا قد خالف قراءيت يف هذه  إن  ،يا رسول اهللا: فقلت ،، فأتيناهال تفارقين حىت آيت رسول اهللا : فقلت 
اقرأ فقرأ خبالف قراءيت ، : فقال لآلخر  أحسنت ، : أيب ، فقرأت ، فقال  اقرأ يا: السورة اليت علمتين ، قال 

فما اختلج يف : أحرف ، كلها شاف ، كاف ، قال  يا أيب إنه أنزل على سبعة : أحسنت ، مث قال : فقال له 
                                                

معناه أصبت يف بيان تفسريها ، وصادفت حقيقة : اختلف العلماء يف معناه ، فقال ابن قتيبة وآخرون :( قال النووي) ١(
 فقوه فاسد ؛ ألنه هذا الذي قاله ابن قتيبة وموا: وقال آخرون  ،تأويلها ، وأخطأت يف مبادرتك بتفسريها من غري أن آمرك به

رأيت ظلة تنطف السمن والعسل ، : اعربها وإمنا أخطأ يف تركه تفسري بعضها ، فإن الرائي قال: قد أذن له يف ذلك ، وقال 
بالقرآن حالوته ولينه ، وهذا إمنا هو تفسري العسل ، وترك تفسري السمن وتفسريه السنة ، ـ رضي اهللا عنه ـ ففسره الصديق 
اخلطأ وقع يف خلع عثمان ، ألنه ذكر يف املنام : وقال آخرون  ،القرآن والسنة ، وإىل هذا أشار الطحاوي: قول فكان حقه أن ي

أنه أخذ بالسبب فانقطع به ، وذلك يدل على اخنالعه بنفسه ، وفسره الصديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ، مث يوصل له فيعلو 
: فالصواب يف تفسريه أن حيمل وصله على والية غريه من قومه ، وقال آخرون . ريه به ، وعثمان قد خلع قهرا ، وقتل ، وويل غ

 )شرح النووي على مسلم: انظر)(اخلطأ يف سؤاله ليعربها
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ٣١٦

  . ١صدري شيء من القرآن بعد
لقد ذكر اهللا تعاىل ذلك عن .. ي ملا ال يدر )ال أدري(املعلم ومما يدخل هذا الباب قول : قال الشنقيطي
) يوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتم قَالُوا ال علْم لَنا إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ﴿ :أكرم خلقه، فقال 

  )١٠٩:املائدة(
﴿ :أجابوا  )٣١من اآلية: البقرة)(كُنتم صادقنيأَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤالِء إِنْ ﴿ :وملا سأل اهللا مالئكته بقوله 

يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْمال ع كانحب٣٢من اآلية: البقرة)(س(  
ها، سن اإلجابة عنحيال من العلم، فذكر أنه عن مسألة  ، فقد سئلالشعيبلقد ذكرتين ب: قال بعض الطلبة

ال ﴿ :لكن املالئكة املقربني مل تستح حني قالت  (: فقال ،قد استحيينا لك مما رأينا منك : قال له أصحابه ف
  ﴾ علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا 

ال (فقد كان من سنته قول ..  لقد ورث الشعيب ومجيع الورثة هذا من سنة رسول اهللا : قال آخر
ال ختريوين على موسى ، فإن الناس يصعقون ، فأكون أول :(  يف ذلك قوله ملا ال يدري، ومما أوري ) أدري
استثىن  أكان فيمن صعق فأفاق قبلي ، أو كان ممن : يفيق ، فإذا موسى باطش جبانب العرش ، فال أدري  من 
  ٢)اهللا

 يا: فقال  جاء رجل إىل النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر وأروي يف ذلك : قال آخر
فأتاه  ،قال سل ربك. ال أدري : أي البقاع شر ؟ قال : فقال. ال أدري : خري؟ قال رسول اهللا أي البقاع 

: فقال . أدري  ال : أي البقاع شر؟ قال : ال أدري ، قال : يا جربيل أي البقاع خري؟ قال : فقال  جربيل 
عز ـ ما أسأله عن شيء ، فقال اهللا :   ، وقال  سل ربك فانتفض جربيل انتفاضة كاد يصعق منها حممد 

. .ال أدري : وسألك أي البقاع شر ؟ فقلت   ،ال أدري: سألك حممد أي البقاع خري؟ فقلت :جلربيل ـوجل 
  . ٣فأخربه أن خري البقاع املساجد ، وشر البقاع األسواق

ي مساء تظلين؟ أ:( ـ رضي اهللا عنه ـ بكر الصديق ومما يروى عن الورثة يف هذا قول أيب : قال آخر
  ) يف كتاب اهللا بغري علم وأي أرض تقلين؟ إذا قلت 

قال اهللا  ،أعلم اهللا : إن من العلم أن تقول ملا ال تعلم:( ـ رضي اهللا عنه ـ سعود مابن وقال : قال آخر
   )٨٦:ص) (فنيقُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ وما أَنا من الْمتكَلِّ﴿ : تبارك وتعاىل لنبيه 

وهو  إنه خرج عليهم : فيما يرويه عنه الشعيبـ رضي اهللا عنه ـ علي بن أيب طالب وهذا : قال آخر
  .اهللا أعلم: أن تقول للشيء ال تعلمه: وما ذلك؟ قال : فقيل له ! ما أبردها على الكبد؟: يقول

ال علم  :( أنه سئل عما ال يعلم فقال : فيما يرويه عنه نافع ـ رضي اهللا عنه ـ وهذا ابن عمر   : قال آخر
  )يل به

                                                
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .والبزار واحلاكم وصححه أمحد وأبو يعلى رواه ) ٣(



 ٣١٧

  :لقد ذكر الشاعر هذه السنة، فقال ناصحا: قال آخر
ــه  ــئلت عنـ ــا سـ ــت مـ ــإن جهلـ   فـ

   
   ومل يكــــن عنــــدك علــــم منــــه 

    
ــم    ــري فهـ ــه بغـ ــل فيـ ــال تقـ   فـ

   
   إن اخلطـــأ مـــزر بأهـــل العلـــم    

    
  وقـــــل إذا أعيـــــاك ذاك األمـــــر

   
ــرب    ــه خـ ــأل عنـ ــا تسـ ــا يل مبـ    مـ

    
  العلـــم عنـــد العلمـــا فـــذاك شـــطر

   
ــا    ــول احلكمـ ــت تقـ ــذاك مازالـ    كـ

   
  :احلكمة

  فما الثامنة؟.. عرفنا السابعة : قلنا
يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثرياً وما ﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل : قال

  )٢٦٩:البقرة) (لْبابِيذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَ
  فمن أين ندخل إليها يف هذا الباب؟.. إن هذه اآلية منبع من منابع العلم : قلنا
﴿ فَفَهمناها :إن احلكمة يف أصلها األول، وغايتها القصوى، هي الفهم عن اهللا، كما قال تعاىل : قال

، قد جعل اهللا تعاىل الفهم قرينا للعلم، وأخرب بأنه )٧٩من اآلية: االنبياء(سلَيمانَ وكُلّاً آتينا حكْماً وعلْماً ﴾ 
  .، وأن حكمه كان نتيجة للفهم ال رد العلمفهم سليمان 

﴿ وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان في الْحرث إِذْ نفَشت فيه غَنم الْقَومِ وكُنا :وقد ضرب مثاال لذلك، فقال 
هِمكْمحل  ﴾ ينداه٧٨:االنبياء(ش(،  
أن غنم رجل دخلت حرث آخر، فعاثت فيه فسادا، فذهبا إىل  ١لقد ذكر املفسرون يف تفسريها: قلت

وكان جيلس  أن يدفع الغنم إىل صاحب احلرث، فلما خرج اخلصمان على سليمان ، فحكم داود 
مب قضى بينكما نيب اهللا : خر فقالآباب  على الباب الذي خيرج منه اخلصوم، وكانوا يدخلون إىل داود من

يا نيب :( فأتى أباه فقال، )انصرفا معي، لعل احلكم غري هذا:( فقال  ،قضى بالغنم لصاحب احلرث: داود؟ فقاال
ينبغي أن تدفع الغنم إىل :(  وما هو؟ قال: قال، ) اهللا أنك حكمت بكذا وكذا وإين رأيت ما هو أرفق باجلميع

بألباا ومسوا وأصوافها، وتدفع احلرث إىل صاحب الغنم ليقوم عليه، فإذا عاد الزرع  صاحب احلرث فينتفع
 قد أصبت:(  فقال داود، ) إىل حال اليت أصابته الغنم يف السنة املقبلة، رد كل واحد منهما مال إىل صاحبه

  .  قضى مبا قضى به سليمان، و)القضاء كما قضيت ..
علم مرتبط باحلكم احلريف للمسألة، وهو ما ينص عليه : كل مسألة علمنيإن هذا يدل على أن يف : قال

، حيث عوض صاحب األرض قيمة عادة ظاهر الشريعة أو ظاهر القانون، وهو ما حكم به هنا داود 
                                                

  .قال معناه ابن مسعود وجماهد وغريمها)  ١(



 ٣١٨

  .ضرره، فكانت قيمتها هي غنم اآلخر
فال يتضرر أحدمها وعلم مرتبط باحلكم املقاصدي للمسألة، وهو احلكم الذي يراعي مصلحة اجلانبني، 

  .أن يصل إليه عرب ذلك احلكم لينفع اآلخر، وهو ما حاول سليمان 
  وعينا هذا، فما عالقته بآداب العلماء يف تعليمهم؟: قلنا
.. هو الذي ال يكتفي بتلقني تالميذه املعارف والعلوم  إن العامل الوارث املسنت بسنة رسول اهللا : قال

االستنباط، لرييب علماء جمتهدين يلجأ إليهم يف امللمات، ال جمرد مقلدين يقفون بل يضيف إليها تعليمهم منهج 
  .حائرين عند كل نازلة، ومكتويف األيدي عند كل ملمة

بعد وفاته ـ رضي اهللا عنهم ـ ثار هذه التربية على صحابته آوقد ظهرت .. صدقت : قال بعض الطلبة
رب اخلمر، واختاذ السجون، واخلراج، وغري ذلك من املسائل حادثة الردة، ومجع القرآن، وش يف مواقفهم من 
  .مل يقفوا مكتويف األيدي أمام النوازل اليت واجهتهمو، الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ  اليت اجتهد فيها 

مع أصناف أخرى من  دولة ممتدة األطراف، متنامية النواحي، وتعاملوا  لقد واجه أصحاب النيب بل 
، وكل ذلك مل يكن ليحصل ديدة من املعيشة والسلوك، واستطاعوا أن يستوعبوا ذلك كلهالشعوب، وأمناط ج

  . رسول اهللا التربية العلمية اليت رباهم عليها لوال 
  .فحدثنا عن السنن العملية املرتبطة ذا.. وعينا هذا : قلنا
صول املنطق، فيض من كل ما ستدرسونه يف أصول الفقه، وأصول التفسري، وأصول األخالق، وأ: قال

  .احلكمة ألمته فيوضات تعليمه 
  .فاضرب لنا أمثلة تقرب لنا ذلك: قلنا
وهو أهم العلوم .. على معرفة العلة ومناط احلكمأصحابه  كان يعود من ذلك أن رسول اهللا : قال

 ،نعم:قالوا ،)س؟أينقص الرطب إذا يب( :ملا سئل عن شراء التمر بالرطب، قال فهو .. املرتبطة باالستنباط 
  .١ذلك عن  فنهى 

  . الرطب ينقص إذا يبس، لكنه أراد تعليمهم مناط احلكم وعلتهيعلم أن  لقد كان رسول اهللا .. انظروا 
أرأيت (: قال هلم  ،حني اهم عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها ومثل ذلك أن النيب : قال بعض الطلبة

  ٢)أخيه؟ ال إذا منع اهللا الثمرة مب يأخذ أحدكم م
أيأيت أحدنا شهوته ويكون له : قالوا له ،)يف بضع أحدكم صدقةو( : حني قال ومثل ذلك : قال آخر

  ٣)أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجراً(: قال فيها أجر؟ 
ن أدب السؤال هو الذي حيدد اجلواب، ، أليعودهم على منهج السؤال وأدبه وكان : قال الشنقيطي

إن أعظم املسلمني جرماً من سأل عن شيء مل حيرم، فحرم من أجل :(  ففي احلديث يقول رسول اهللا 

                                                
 .أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجهرواه ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .مسلمرواه ) ٣(



 ٣١٩

  ٢)قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤال: إن اهللا كره لكم ثالثاً:( ، وقال ١)مسألته
ميكن االستفادة  جييب بقاعدة عامةكان  بل ،ال يقتصر على موضع السؤالـ يف إجابته ـ  كان و

وحنمل معنا القليل من املاء، فإن توضأنا به عطشنا،  ،إنا نركب البحر: سئلمنها يف األحوال املختلفة، فقد 
السؤال  يف إجابته على قوله نعم، وإال كان احلكم قاصراً على احلالة موضع  يقتصر  أفنتوضأ مباء البحر؟ فلم 

، ٣)احلل ميتته هو الطهور ماؤه (:وزاده فائدةً أخرى حيتاج إليها حني قال ،ه حكم ماء البحرإمنا أعطا ،وحدها
  . به يف هذه احلالة أن ماء البحر له سائر أحكام املاء الطهور، وليس فقط جيوز الوضوء أي 

وال الربنس، السراويالت  ال يلبس القميص وال العمائم وال ( :ما يلبس احملرم من الثياب؟ فقال:  وسئل 
ما جيوز للمحرم لبسه؛ إمنا أعطاه قاعدة عامة فيما ال حيل  فلم يعدد له ، ٤..) وال ثوبا مسه زعفران وال ورس

  . ليعلم أن ما سواه غري حمظور للمحرم لبسه؛ 
نا ظوع: قالـ رضي اهللا عنه ـ  عن العرباض بن ساريةف..  أصحابه على منهج التلقييريب  وكان 
يا رسول اهللا كأا موعظة مودعٍ : موعظةً بليغةً وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا رسول اهللا 

أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسريى : قال. فأوصنا
ا بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليه. اختالفاً كثرياً

  ٥)فإن كل بدعة ضاللةٌ
  .اليت تعينهم على سلوك السبيل الصحيح يرسم هلم احملجةيف هذا احلديث  فهو 

أخذ بيد صاحبه، فحني رأى مع عمر فيه، فإنه يخلالً يف هذا املنهج، أو اعوجاجاً  يرى حني وهكذا 
فيها يا ابن اخلطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد  أمتهوكون ( :قالصحيفة من التوراة غضب، واه عن ذلك، و

حبق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي  جئتكم ا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن شيء فيخربوكم 
  ٦)ما وسعه إال أن يتبعين كان حياً  بيده، لو أن موسى 

ـ عائشة ، وخري من ميثل هذا ملناقشة واملراجعةايعودهم به من  ما كان ومثل هذا : قال بعض الطلبة
 أن النيب ففي احلديث تسمع شيئاً ال تعرفه إال راجعت فيه حىت تعرفه،  فقد كانت ال رضي اهللا عنها ـ 

) فَسوف يحاسب حساباً يِسرياً ﴿:أوليس يقول اهللا تعاىل: فقلت: قالت عائشة ،)عذب من حوسب ( :قال
  ٧)ذلك العرض، ولكن من نوقش احلساب يهلك إمنا ( :فقال: الت ؟ ق)٨:االنشقاق(

 ،ذب انتباه الطالبفهذا األسلوب جي.. أسلوب االستفهام أثناء التعليم  ومثل هذا استخدامه : قال آخر

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .أبو داود والترمذي والنسائي وأمحد وابن ماجهرواه ) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .حديث حسن صحيح: أبو داود، والترمذي وقالرواه ) ٥(
 .أمحد والدارميرواه ) ٦(
 . رواه البخاري ومسلم) ٧(



 ٣٢٠

بلى يا  :قلنا )أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟:(  رسول اهللا ففي احلديث قال .. ثه على استحضار الذهن حيو
مة؟ الثرثارون، أال أخربكم بشرار هذه األ:( وقوله ..  ١)..اإلشراك باهللا ، وعقوق الوالدين:(قال .  رسول اهللا

أال أخربكم خبري الربية؟ رجل :( وقوله ..  ٢)املتشدقون، املتفيهقون، أفال أنبئكم خبيارهم ؟ أحاسنهم أخالقا
كم بالذي يليه؟ رجل يف بلة من غم يقيم أخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا كلما كانت هيعة استوى، أال أخرب

أال أخربكم :( وقوله ..  ٣)الصالة ويؤيت الزكاة، أال أخربكم بشر الربية، الذي يسأل باهللا تعاىل، وال يعطي به
بلى، : ، قالوا)؟فخياركم الذين، إذا رؤوا ذكر اهللا تعاىل، أال أخربكم بشراركم(: بلى، قال: قالوا )خبياركم؟

  ٤)حبة املشاءون بالنميمة الباغون الرباء العنتكم املفسدون بني األفشرار:(  قال
ظننا أنه سيسميه سوى  أي يوم هذا؟ فسكتنا حىت : مبىن يف حجة الوداع قال يف خطبة النيب و: قال آخر

فقال  ظننا أنه سيسميه بغري امسه ، فأي شهر هذا؟ فسكتنا حىت : قال  ،بلى: أليس يوم النحر؟ قلنا : قال  ،امسه
وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا ،  فإن دماءكم وأموالكم (: قال : بلى : أليس بذي احلجة ؟ قلنا : 

  ٥)..يف شهركم هذا ، يف بلدكم هذا 
عن الثالثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان  سؤاله (: معلقا على هذا احلديثالقرطيب  قال لقد 

فإن : بكليتهم ، وليستشعروا عظمة ما خيربهم عنه ، ولذلك قال بعد هذا  فهومهم ، وليقبلوا عليه الستحضار 
  )، مبالغة يف حترمي هذه األشياء.. دماءكم  

يا رسول اهللا  :أن الناس قالواـ رضي اهللا عنه ـ أيب هريرة ومثل هذا ما ورد يف احلديث عن : قال آخر
ال يا رسول اهللا ، : قالوا  )يف القمر ليلة البدر؟ ٦ونهل تضار (: رسول اهللا  هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 

جيمع اهللا  ال يا رسول اهللا ، قال فإنكم ترونه كذلك : فهل تضارون يف الشمس ليس دوا سحاب؟ قالوا : قال  
 . ٧احلديث.. الناس يوم القيامة ، فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه 

األسئلة  مل يعني شخصاً بعينه لإلجابة على  مثلة أن الرسول األأال ترون يف مجيع هذه : قال الشنقيطي
  .املطروحة ، بل كانت عباراته بصيغة اجلمع غالباً

  فما يف هذا من العلم؟: قلنا
يطرح السؤال أوالً لكي يشترك الطالب مجيعهم يف إجياد جواب  املعلم أن على أن هذا يدل على : قال

حسن للمعلم أن يترك وقتاً مناسباً قبل الشروع يف مساع إجابة الطالب ، املست للسؤال املطروح ، مث إنه من 
الطالب العقلية ختتلف وتتباين من فرد آلخر ، فبعضهم سريع استحضاره وبعضهم دون  وذلك ألن قدرات 

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .البيهقيرواه ) ٢(
 .أمحدرواه ) ٣(
 .أمحد وابن أيب الدنيا يف ذم الغيبةرواه ) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .رؤيتكم ربكم نظم بعضكم بعضاً ، وال تتزامحون وال يلحقكم ظلم يف عدم أي ال حيتاج أن ي: ال تضارون ) ٦(
 . رواه البخاري ومسلم) ٧(
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  . ذلك
  :التزكية

  فما التاسعة؟.. عرفنا الثامنة : قلنا
اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُِسهِم يتلُو  لَقَد من﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل : قال

  )١٦٤:آل عمران) (علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍ
  ئف الرسل ـ عليهم الصالة والسالم ـإن هذه اآلية تتحدث عن وظا: قلنا
  .وهي تتحدث عن وظائف ورثتهم من بعدهم: قال
  فما هي الثامنة منها؟: قلنا
بل يضيف إىل ذلك، أو يقدم لذلك .. فالعامل هو الذي ال يكتفي بتثقيف عقلك .. هي التزكية : قال

  .تثقيف نفسك وروحك وعقلك
  تقصد اجلمع بني التعليم والتربية؟: قلت
  .فالعلم جواهر كرمية، وال ينبغي للجواهر الكرمية أن توضع على القمامات.. أجل : قال
  .فاذكر لنا أمثلة من السنة تدل على ذلك: قلنا
فإليكم ما حدث به ابن عباس ـ رضي اهللا .. وإن شئتم مثاال مقربا .. كل السنة تدل على ذلك : قال

: يا غالم إين أعلمك كلمات:( قال له واعظا  فقد حدث أن رسول اهللا..  عنه ـ تلميذ رسول اهللا 
احفظ اللَّه حيفظك، احفظ اللَّه جتده جتاهك، إذا سألت فسأل اللَّه، وإذا استعنت فاستعن باللَّه، واعلم أن األمة 
لو اجتمعت علَى أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اللَّه لك، وإن اجتمعوا علَى أن يضروك بشيء 

احفظ اللَّه جتده :( ويف رواية ، ١) مل يضروك إال بشيء قد كتبه اللَّه عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف
أمامك، تعرف إِلَى اللَّه يف الرخاء يعرفك يف الشدة، واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل يكن 

  ) ع العسر يسراليخطئك، واعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن م

                                                
  .حديث حسن صحيح: الترمذي، وقالرواه  )  ١(



 ٣٢٢

  ـ املعارف ٢
حممد (هو اآلخر أما الرجل الثاين، فقد كان امسه .. وتلك بعض أحاديثي معه .. ذاك هو الرجل األول 

، النشغاله التام جبميع أنواع )املرابط(وكان الناس يفرقون بني األول والثاين بتلقيب الثاين بـ ..  ١)األمني
  . مه علما، إال وجدت عنده منه حظا وفهما وخربةاملعارف والعلوم، فال تكاد تذكر أما

ومل حيصل يل التشرف بصحبته إال بعد أن مكثت مدة يف حمضرة اآلداب، أتلقى من آداا بعض ما ذكرته 
من هدي يف هذا الباب ال ميكن أن يلحقه فيه أحد من أهل الدينا  مما مألين يقينا بأن ما تركه حممد .. لك 

وعلمت علم اليقني أن البشرية لو متسكت ديه يف هذا الباب وحده لتحول العلم مشسا .. أو من أهل الدين 
  .من مشوس اهلداية، ونورا من أنوار السالم

.. وكانت حمضرة خمتلفة متاما عن حمضرة اآلداب اليت كنت فيها .. يف بداية صحبيت له دخلت حمضرته 
بل فوق ذلك رأيت فيها .. امرة بالكتب واملخطوطات فلم تكن حمضرة عامرة بالطلبة، وإمنا كانت حمضرة ع

بل فوق ذلك رأيت يف بعض أقسامها خمابر ال .. وجمموعة كبرية من ااهر املتطورة .. مرقبا فلكيا متطورا 
  .ختتلف عن املخابر احلديثة

.. ذا؟ ما ه: وقلت.. ومل أكن حينها أعرفه .. اقتربت من املرابط .. بعد أن امتألت دهشة بكل هذا 
  أهذه حمضرة للعلم؟

  .ولكن دخوهلا مشروط باملرور على حمضرة أخي ومسيي حممد األمني.. أجل : قال
  فمن أنت؟.. لقد خترجت على يده : قلت
مل يكن يعلم اآلداب فقط، بل كان يعطينا  أنا الوارث الثاين الذي تتعلم على يديه أن حممدا : قال

  .. صنافها أصول العلوم، وأسسها، ومناهجها، وأ
وعلى يديه ستعلم أن كل ما تراه يف العامل من أنواع املعارف والعلوم معارف شرعية ال يتمثل بسنة النيب 

 يف كماهلا إال من حبث فيها، ومل حتل بينه وبينها  احلوائل.  
  .إن هناك من خيتصر العلوم فيما ورد يف النصوص املقدسة أو ما ورد يف تفسريها: قلت
  ..قال هذا  صدق من: قال
  ؟فكيف يستقيم ما ذكرت مع ما ذكر: قلت
  .ال يستقيم ما ذكر إال مبا ذكرت: قال
  كيف ذلك؟: قلت
ثُم شقَقْنا ) ٢٥(أَنا صببنا الْماَء صبا ) ٢٤(فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلَى طَعامه ﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل : قال

                                                
حممد األمني بن أمحد زيدان اجلكين اإلبراهيمي املعروف باملرابط؛ لشدة مرابطته لتعلُّم العلم نشري به إىل العالمة اجلليل ) ١(
النصيحة يف الفقه، مراقي السعود إىل مراقي السعود، : ليمه، من علماء الشناقطة األفذاذ، له رسائل فقهية عديدة، ومن تآليفهوتع

مراقي : هانظر ترمجته يف مقدمة كتاب. هـ ١٣٢٦أو  هـ ١٣٢٥املنهج إىل املنهج يف قواعد مذهب اإلمام مالك، وغريها ت 
 .حممد األمني الشنقيطي حممد املختار بن. السعود بتحقيق د
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وفَاكهةً ) ٣٠(وحدائق غُلْبا ) ٢٩(وزيتونا ونخلًا ) ٢٨(وعنبا وقَضبا ) ٢٧(تنا فيها حبا فَأَنب) ٢٦(الْأَرض شقا 
  )عبس(﴾ )٣٢(متاعا لَكُم ولأَنعامكُم ) ٣١(وأَبا 

  فما قال فيها ابن عباس وجماهد؟.. بلى : قلت
.. بل نسأل فيها علماء التغذية، وعلماء األرض .. س وال جماهدا إن هذه اآلية لن نسأل فيها ابن عبا: قال

  .فرأوا ما مل نر، ومسعوا ما مل نسمع ،وغريهم من العلماء الذي نظروا ودققوا
  أتقصد أن علوم التغذية وعلوم األرض علوم شرعية ذا االستدالل؟: قلت
من : األنعام)(وا إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعهانظُر﴿ :أليس قوله .. أمل يأمرنا اهللا بالنظر .. أجل : قال

وأَقيموا ﴿ :تشبه قوله تعاىل  )١٠١من اآلية: يونس)(انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ ﴿ :، وقوله )٩٩اآلية
نيعاكالر عوا مكَعاركَاةَ ووا الزآتالةَ و؟)٤٣:البقرة) (الص  

  .فكالمها فعل أمر.. ى بل: قلت
فكيف نفرق بني أحدمها فنعتربه واجبا، ونغرق كتب الفقه مبباحثه وعلومه، مث نقصر يف الواجب : قال

الثاين، وال تم به، بل وال نعتربه، بل يسقط بعضنا يف أوحال البدعة، فيتهم تلك العلوم اليت دعا القرآن الكرمي، 
  ؟لوما بعيدة عن الدين أو حاجبة عنه، فيعتربها عإىل تعلمها ودعا نبينا 
  ولكن التخصص مع ذلك يدعو إىل أن تكون هناك علوم دين وعلوم دنيا؟: قلت
وال دنيا عندنا إن مل .. فالدين عندنا هو سياسة الدنيا .. ليس هناك مقابلة بني الدين والدنيا عندنا: قال

  .تسس بسياسة الدين
  يعتربها البعض مزامحة لعلوم الدين؟ فما تسمي هذه العلوم الكثرية اليت: قلت
  .حقائق، وسياسات، وصنائع: هي ثالثة ال خترج عنها: قال

  :احلقائق
  فما احلقائق؟: قلت
  .احلقائق هي العلوم اليت ال تكر عليها جيوش الشبهة والشك، وال زمها جيوش األيام والليايل: قال
  تقصد قطعيتها وأبديتها؟: قلت
  .يف وجه الشبهاتأو مل يثبت ا مل يثبت يف وجه األيام، فال علم مل.. أجل : قال
  فما العلوم اليت تدخل يف هذا الباب؟: قلت
  .كل العلوم اليت ال يستفاد منها إال معرفة حقائقها: قال
  مثل ماذا؟: قلت
 قُلِ﴿ :وهو تطبيق لقوله تعاىل .. من علوم احلقائق هو فكل ما ورد يف علم الفلك .. الفلك مثال : قال

  )١٠١:يونس) (انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ ال يؤمنونَ
  فما عالقة هذا النوع من العلوم بالدين؟: قلت
  .ال ميكن أن يتحقق املؤمن مبعارف الدين إال بعد أن يتحقق يف هذه العلوم ويرسخ قدمه فيها: قال
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  .فإن عقلي تستعصى عليه احلقائق اردة.. قرب يل ذلك مبثال : لتق
  أرأيت لو أن ملكا من امللوك أراد أن يبني لشخص ما أنه ملك، فماذا يفعل؟: قال
ال شك أنه سيأمر مبن يطوف به يف أحناء البالد لريى مدى اتساع مملكة امللك، ومدى خضوعها : قلت

  .مللكها
فإنه لن تعرف أن اهللا ملك .. واربط هذا املثل حبقائق األزل واألبد .. لتشبيه فرته عقلك عن شبه ا: قال

  .فكلما رسخت معرفتك بعظم مملكة اهللا كلما رسخ يف نفسك عظم كون اهللا ملكا.. إال بالطواف يف مملكته 
ء باهللا وأرى معها هزاال يف معرفة هؤال.. فإين أرى لبعضهم معرفة هزيلة بالكون .. صدقت يف هذا : قلت

 ..  
ومن الناسِ والدواب والْأَنعامِ مختلف أَلْوانه كَذَلك إِنما يخشى اللَّه من ﴿ :وهلذا قال اهللا تعاىل : قال

غَفُور زِيزع اُء إِنَّ اللَّهلَمالْع هادب٢٨:فاطر) (ع(  
فال يعظم اهللا حق تعظيمه من .. ذكره ألصناف املكونات كيف ذكر اهللا تعاىل خشية العلماء بعد .. انظر 

  .ال يعرف املكونات ويبحث فيها وميتلئ عجبا مبا فيها
فال ميكن أن نعرف شاعرا ما مل ندرس أشعاره، وال .. وليس ذلك خاصا ذا .. صحيح ذلك : قلت

وهكذا فكل شيء يعرف من .. ه رساما دون أن ندقق يف لوحاته، وال ممثال دون أن نرى ما أبدعه يف متثيليات
  .خالل آثاره
فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت ﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل .. وهلذا طولبنا بالتعرف على اآلثار لنصل إىل املؤثر : قال

يلَى كُلِّ شع وهى وتويِي الْمحلَم كا إِنَّ ذَلهتوم دعب ضيِي الْأَرحي فكَي اللَّهير؟)٥٠:الروم) (ٍء قَد  
  .. بلى : قلت
فنقرأ من خالل الكون .. فاهللا تعاىل اعترب نظرنا يف الكون نظرا يف أفعال اهللا الدالة على صفاته : قال

  .صفات املكون، ونتعرف على املكون من خالل مكوناته
﴿  :بعد موا، قال تعاىليأمرنا بقراء الرمحة اإلهلية من خالل حياة األرض  تعاىلفاهللا .. وهكذا : قال

  )٥٠من اآلية: الروم)(فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه كَيف يحيِي الْأَرض بعد موتها
ويأمرنا باالستبشار تفاؤال بفضل اهللا، وفرحا باهللا، وتنسما لرمحة اهللا عند هبوب الرياح اليت يرسلها اهللا، 

زلْنا رسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إِذَا أَقَلَّت سحاباً ثقَاالً سقْناه لبلَد ميت فَأَنوهو الَّذي ي﴿ :قال تعاىل
  ) ٥٧:ألعراف) (بِه الْماَء فَأَخرجنا بِه من كُلِّ الثَّمرات كَذَلك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

ويعلمنا أن نقرأ لطف اهللا وخربته احمليطة بكل شي من خالل حروف املاء الساقطة على األرض املخضرة، 
  )٦٣:احلج) (أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماِء ماًء فَتصبِح الْأَرض مخضرةً إِنَّ اللَّه لَطيف خبِري﴿ :قال تعاىل

واللَّه خلَقَكُم  :لم اهللا وقدرته من خالل السطور املبثوثة يف تقلب الزمان بأعمارنا، قالويعلمنا أن نقرأ ع
 ئاً إِنَّ اللَّهيلْمٍ شع دعب لَمعال ي كَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر دري نم كُمنمو فَّاكُموتي ثُميرقَد يمل٧٠:النحل) (ع(  

  :هللا القاهرة، وقدرته الشاملة باستعراض تفاصيل دقيق املكونات وجليلهاويرينا قوة ا
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﴿ وما :فالسموات اليت ننبهر لضخامتها ال تعدو أن تكون شيئا حقريا جدا أمام عظمة اهللا، قال تعاىل
اومالسو ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمالَى ععتو هانحبس ينِهمبِي اتطْوِيم ات

  )٦٧:الزمر) (يشرِكُونَ
والقرآن الكرمي يرشدنا من خالل هذه اآلية إىل أن سبب اجلهل بقدر اهللا هو عدم قراءة الكون باسم اهللا، 

  .فهؤالء نظروا إىل عظم السموات واألرض غافلني عن خالقهما
احلديث عن خلق اهللا لتستتدل ا على اهللا، قال  ١أن حتوي سيدة آي القرآن الكرميوليس من الغريب هلذا 

لْأَرضِ من ذَا الَّذي ﴿  اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم لَه ما في السماوات وما في ا:تعاىل
 كُرسيه ا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم وال يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِما شاَء وسعيشفَع عنده إِلَّ

يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤال يو ضالْأَرو اتاوم٢٥٥:البقرة) (الس (  
على طريق العبور من السموات واألرض إىل احلي القيوم، ألنه ال يكون هذا اإلبداع  فاآلية الكرمية تدلنا

العظيم يف هذا اخللق العظيم إال حبياة املبدع وقيوميته، فالتوازن والتكامل والبقاء يف املخلوقات دليل قيام خالقها 
  .ا

خالل كتاب الكون ما ورد فيه من  ومن هذه األبواب اليت يفتحها لنا القرآن الكرمي للتعرف على اهللا من
  .استدالالت على البعث، فهي ـ عند التأمل ـ أدلة على اهللا أكثر من داللتها على البعث

وهي تدل على اهللا قبل البعث، ألن األساس الذي أوقع الدهريني واملنكرين للبعث هو اعتقادهم 
﴿ وضرب لَنا مثَالً ونِسي :ضاربا املثل ببعضهم  تعاىلباالستحالة العقلية لعودة العظم الرميم للحياة، كما قال 

يممر يهو ظَاميِي الْعحي نقَالَ م لْقَهـس) (خ٧٨:ي (  
والقرآن الكرمي ـ لينفي هذه الشبهة، ويرفع هذا االلتباس ـ ال يتكلف كالما عقليا جافا كالكالم الذي 

بصارنا وحواسنا للنظر إىل األرض اخلاشعة كيف تتحول باملاء الرباين يتعمده الفالسفة، بل يكتفي بأمرنا برفع أ
ومن آياته أَنك ترى الْأَرض خاشعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماَء اهتزت وربت ﴿ :إىل جنة من جنان احلياة، قال تعاىل
والَّذي نزلَ من السماِء ﴿ :، وقال تعاىل)٣٩:فصلت) (نه علَى كُلِّ شيٍء قَديرإِنَّ الَّذي أَحياها لَمحيِي الْموتى إِ

واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثري ﴿ :، وقال تعاىل)١١:الزخرف) (ماًء بِقَدرٍ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتاً كَذَلك تخرجونَ
قْناباً فَسحسورشالن كا كَذَلهتوم دعب ضالْأَر ا بِهنييفَأَح تيم لَدإِلَى ب ٩:فاطر) (اه (  

قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة ﴿  :أو يرشدهم إىل استعادة تذكر ما سبق من النشأة األوىل، قال تعاىل
يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهـس) (و٧٩:ي(   

أَإِذَا كُنا عظَاماً ورفَاتاً أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقاً ﴿ :وخياطب الذين قالوا ـ مغترين مبا لديهم من املعارف ـ 
قُل كُونواْ ﴿ :، بأمرهم بأن يتحولوا إىل أي شيء شاءوا مما يتعتقدون قوته )٤٩من اآلية: االسراء)(جديداً

                                                
اهللا : قال قلت ،)يا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟:(قال رسول اهللا : عن أيب بن كعب قال )١(

﴾ وم اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَي﴿ : قلت :قال )يا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟: (ورسوله أعلم، قال
 .رواه مسلم )ليهنك العلم يا أبا املنذر: (فضرب يف صدري وقال ،)٢٥٥من اآلية: البقرة(
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يداً أَودح ةً أَوارجح  ورِكُمدي صف ركْبا يملْقاً مم حينها ويقولون )٥١-٥٠: االسراء(﴾خفإذا بقيت حري ،
:  انيدعن يي ﴿  :﴾، فإن اجلواب القرآين يكتفي بتذكريهم بالنظر إىل مبدأ خلقهم، قال تعاىلمقُلِ الَّذ

 ةرلَ مأَو كُمفَطَر﴾  
  ة ـ تدرسون العلوم احلديثة؟فأنتم إذن ـ يف هذه احملضر: قلت
أما حنن فال نسميها علوما حديثة، بل نسميها علوم احلقائق .. غرور البشر هو الذي مساها كذلك : قال

  .فكل علم منها يدلنا على حقائق األزل واألبد.. 
  أال ختافون من القسوة؟.. عهدنا بأن من يدرس هذه العلوم ميتلئ قسوة : قلت

  .. هذه املعارف على طريقة أهل اهللا، فإنه لن يزداد إال خشوعا وإميانا وسعادة من درس : ابتسم، وقال
  كيف ذلك؟: قلت
إن النظرة العرفانية لسطور املكونات تكسبها من اجلمال ما ال يكسبها أي وصف بشري، فال : قال

ا، وبني من يرى يف مقارنة بني من يرى ذات الزهرة اليت سرعان ما تذبل، فيحزن لذبوهلا بقدر ما سره تفتحه
  .ابتسام الزهرة لطف اهللا ورمحته ومجاله

وكان يقول ) .. بديع الزمان(لقد كان من أساتذة هذه احملضرة رجل من أولياء اهللا، وكان يقال له 
:( لتالميذه ـ وقد كنت من تالميذه ـ وهو يذكر الفرق بني آثار النظرة العرفانية وآثار الناظرة الغافلة للكون 

يف ظلمات العدم بنظر  اإلميان أراين بفضل أسرار القرآن الكرمي أراين أحوال الدنيا وأوضاعها املنهارةمث إن 
بل إا نوع من رسائل ربانية  -األمر  كما ظن يف بادئ -الغفلة، ال تتدحرج هكذا يف غياهب العدم 
دت معانيها، وأخلفت عنها السبحانية قد أمتّت مهامها، وأفا ومكاتيب صمدانية، وصحائف نقوش لألمساء

   ١)فأعلمين اإلميان بذلك ماهية الدنيا علم اليقني نتائجها يف الوجود،
وكا يشبه لنا عبور املؤمن للكون احلسي الذي يستوي يف النظر إليه العارف والغافل، بالنظر إىل املرآة، 

ها شيئا ثانويا، بينما إن كان الزجاجية، وتكون الصورة املتمثلة في فهي من حيث أا زجاجة، نرى مادا
  .يبقى زجاج املرآة أمراً ثانوياً املرآة رؤية الصورة املتمثلة فيها، فالصورة تتوضح أمامنا بينما القصد من النظر اىل

وقد وضع اصطالحني لذلك، ليوضح من خالهلا النظرة القرآنية العرفانية للكون، استفادمها من 
 االمسي للكون، واملعىن احلريف له، فاالسم ما دل على معىن يف نفسه، أما املعىن( اصطالحات النحويني مها 

   .دلّ على معىن يف غريه: احلرف فهو الذي
والنظرة القرآنية اإلميانية إىل املوجودات جتعلها مجيعا حروفاً، تعبر عن معىن يف غريها، وهذا املعىن هو 

 .لعظيم املتجلية على املوجوداتاجلليلة للخالق ا جتليات االمساء احلسىن والصفات
وكما أن الكون من حيث صورته املادية حيتوي على عناصر حمددة تتكون منها مجيع أشكال املوجودات، 
ويسمون اجلدول الذي حيوي هذه العناصر باجلدول الدوري، فبمثل ذلك يتحدث العارفون عما ميكن تسميته 

  .باجلدول األمسائي للكون
                                                

 )رسالة الشيوخ( اللمعة السادسة والعشرون) ١(
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صفات اهللا من خالل أشكال املكونات وأنواع واختالف تدبريها، وقد شرح وهذا اجلدول يستخلص 
اىل اهللا  -كالنوافذ  -ن يف كل شئ وجوهاً كثرية جداً متوجهة إ:( النورسي بعض ما يرتبط ذا اجلدول بقوله 

ن أذ إ )٤٤من اآلية: سراءاال)(وإِنْ من شيٍء إِلَّا يسبح بِحمده ﴾ سبحانه وتعاىل، مبضمون اآلية الكرمية 
ىل االمساء اإلهلية احلسىن، فحقيقة كل شئ تستند اىل اسم من إحقائق املوجودات وحقيقة الكائنات تستند 

   ١ )مساءىل اسم من األإشياء يستند ن االتقان املوجود يف األأو. ىل كثري من االمساءإو أاالمساء 
علم احلكمة ليت تنقلب ذه النظرة إىل علوم روحية، فويضرب بعض األمثلة على ذلك بالعلوم املادية ا

ىل اسم إ، وعلم اهلندسة يستند )الشايف(ىل اسم اهللا إ، وعلم الطب يستند )احلكيم(ىل اسم اهللا إاحلقيقي يستند 
  .تبدأ منها، وتنتهي إليهامساء احلسىن ستند اىل األتوهكذا كل العلوم ، )املقدر(اهللا 

  :السياسات
  .فحدثين عن علوم السياسات.. عن علوم احلقائق  حدثتين: قلت
أو هي اليت تعلمك .. علوم السياسات هي اليت تفقهك يف كيفية سياسة الدين، وكيفية سياسة الدنيا : قال

مث كيف تسوس بعد ذلك .. كيف تسوس جسدك ونفسك وعقلك وقلبك وروحك وسرك وكل لطائفك
   ..بيتك وجمتمعك ووطنك وأمتك والعامل أمجع 

  .إن أكثر العلوم يدخل يف هذا الباب: قلت
وكل العلوم .. فنحن هنا ندرس علم النفس وعلم االجتماع وعلوم السياسة والعلوم الطبية .. نعم : قال

  . اليت تم بالسياسات املختلفة
  .ما ارتبط منها بالدين، وما ارتبط بالدنيا: قلت
فجل رب الدنيا أن يسلم دنياه ..  يف أذهان الغافلني أمل أذكر لك أنه ليس هناك دين وال دنيا إال: قال

  .وجل  أهل اهللا أن يروا يف الدارين غري اهللا.. للشياطني 
  أال ختافون باالحنجاب بالدراسات االجتماعية والنفسية عن اهللا؟: قلت
يدنا هذه ولذلك ال تز.. وقد ختلصنا منه حبمد اهللا بتحقيق اإلميان .. ال حجاب إال حجاب الوهم : قال

  .العلوم إال حتقيقا وعروجا
كالفيزياء  -العلوم اليت تبحث يف حقيقة املوجودات :( لقد قال لنا شيخنا بديع الزمان إبان دراستنا عليه 

ميكن ان تكون حكمة حقيقية )  حكمة االشياء(ـ هذه العلوم اليت هي .. والكيمياء والنبات واحليوان 
. جل جالله يف االشياء، وهي جتليات تدبري، وتربية، ورعاية) احلكيم(هللا مبشاهدة التجليات الكربى السم ا

وبرؤية هذه التجليات يف منافع االشياء ومصاحلها تصبح تلك احلكمة حكمة حقاً، أي باستنادها اىل ذلك 
 طائل واىل ذلك الظهري تصبح حكمة فعالً، وإالّ فإما أا تنقلب اىل خرافات وتصبح عبثاً ال) كيماحل(االسم 

  )  ..من ورائها أو تفتح سبيالً اىل الضاللة، كما هو احلال يف الفلسفة الطبيعية املادية
ويذكر علة مهمة لذلك غابت عن العلوم احلديثة، فأغرقتها يف اجلزئية، وأبعدا عن مجال الوحدة 

                                                
 .الكلمة الثانية والثالثون) ١(



 ٣٢٨

االلوهية واآلخرة ووحدة  ن نظر النبوة والتوحيد واالميان يرى احلقائق يف نورإ:( والتناسق والكمال، فقال 
أما العلم التجرييب والفلسفة احلديثة فانه يرى االمور من زاوية االسباب املادية الكثرية  ،الكون ألنه متوجه اليها

هل الفلسفة أفرب غاية عظيمة جليلة لدى . فاملسافة اذن بني زاوييت النظر بعيدة جداً ،والطبيعة ألنه متوجه اليها
وهلذا فقد تقدم اهل العلم التجرييب . كاد ترى بني مقاصد علماء اصول الدين وعلم الكالمتافهة وصغرية ال ت

كثرياً يف معرفة خواص املوجودات وتفاصيلها واوصافها الدقيقة يف حني ختلفوا كثرياً حىت عن ابسط املؤمنني 
  )خرويةوأقلهم علماً يف جمال العلم احلقيقي وهو العلوم اإلهلية السامية واملعارف اال

  :الصناعات
  فما علوم الصناعات؟: قلت
فقد جعل اهللا تعاىل للتسخري .. هي كل العلوم اليت نستطيع ا تسخري ما سخره اهللا لنا من أشياء : قال

  .مفاتيح ال ميكن أن يسخر شيء من دوا
  فما هذه املفاتيح؟: قلت
علَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى و﴿ :لقد ذكرها اهللا تعاىل، وذكر ضرورا لإلنسان، فقال : قال

نيقادص متالِء إِنْ كُنؤاِء همبِئُونِي بِأَسفَقَالَ أَن كَةالئ٣١:البقرة) (الْم(  
  أعلوم األمساء هي علوم الصنائع؟: قلت
ىل األرض من دون أن تكون فال ميكن لإلنسان أن يرتل إ.. من علوم األمساء ما هو علوم صنائع : قال

  .لديه مفاتيح التعامل مع برها وحبرها، ورحيها ورياحها
  أيف القرآن الكرمي إشارة إىل هذا النوع من العلوم؟: قلت
  فكيف يغيب عنه هذا؟.. يف القرآن الكرمي مجيع حقائق األشياء : قال
  فأين هو؟: قلت
  .املنظار، فتستفيد منها من احلقائق ما مل تكن حتلم بهكل اآلية لو نظرت إليها ذا .. يف كل القرآن : قال
  .فال طاقة يل بالتلميح واإلشارة.. فاذكر يل ما ورد به التصريح : قلت
  )٨٤:الكهف( ﴿ إِنا مكَّنا لَه في الْأَرضِ وآتيناه من كُلِّ شيٍء سبباً:لقد قال تعاىل عن ذي القرنني : قال
  .من حيتقرون هذه العلوم، ويعتربون اخلوض فيها احنرافا عن الكتاب والسنة إن من قومي: قلت

  .. سالما .. سالما : ابتسم، وقال
  ما تعين؟: قلت
وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل واصفا عباده املؤمنني احملققني : قال

هاطَبإِذَا خالماًولُونَ قَالُوا ساهالْج ٦٣:الفرقان) (م(  
  أترميين باجلهل؟: قلت
  .والعامل أن رفع من أن جييب جاهال.. أرمي من قلت بقوله باجلهل : قال
  فكيف ال جييب اجلاهل؟.. العامل ال يتكرب : قلت
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وجهل .. للجهل  فالعامل حمارب.. وهذا هو ميدان العامل .. جهل سببه عدم العلم : اجلهل نوعان: قال
  .وال دواء هلذا إال أن يتخلص من كربه.. سببه الكرب 
  فما جهل هؤالء؟: قلت
لقد كان أهل اجلاهلية حيتقرون هذا النوع من العلوم، فلذلك مل .. ال جهل علم .. هو جهل كرب : قال

ارسها األنبياء ـ عليهم يكن ميارسها عندهم إال العبيد، فلما جاء القرآن الكرمي أخرب أن هذه الصناعات كان مي
  .السالم ـ ليعلي من شأا، ويرفع ذلك االحتقار الذي ورثه هؤالء عن أولئك

ونوه ا، وذكر اشتغال األنبياء والصاحلني ا،  صناعة احلديد،القرآن الكرمي  فقد ذكر.. صدقت : قلت
الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه ناراً قَالَ آتونِي أُفْرِغْ آتونِي زبر الْحديد حتى إِذَا ساوى بين ﴿ :تعاىل فقال 

ولَقَد آتينا داود منا فَضالً يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَلَنا لَه  ﴿:عاىل  توقال، )٩٦:الكهف( علَيه قطْراً
يددالْح )ا  ﴿:تعاىل زال احلديد إنزال الكتاب، فقال، بل قرن بإن)١٠:سـبألْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد

ل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعم نم اللَّه لَمعيلاسِ ولن هرصني
زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو )٢٥:احلديد (  

واللَّه جعلَ لَكُم من  ﴿:تعاىل ومثل ذلك ذكر الصناعات النسيجية وأنواعها وأغرضاها، فقال : قال
ونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِها بيوتكُم سكَناً وجعلَ لَكُم من جلُود الْأَنعامِ بيوتاً تستخفُّ

  ) ٨٠:النحل( وأَشعارِها أَثَاثاً ومتاعاً إِلَى حنيٍ
 وبوأَكُم في الْأَرضِ تتخذُونَ من سهولها قُصوراً ﴿:تعاىل وذكر ما يرتبط بالعمران من أعمال، فقال 

ينفِْسدضِ مي الْأَرا فثَوعال تو وا آالَء اللَّهوتاً فَاذْكُريالَ بونَ الْجِبتحنتو )٧٤من اآلية: ألعراف(  
والْخيلَ والْبِغالَ والْحمري لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما ال  ﴿:تعاىل وذكر الصناعات املرتبطة بالنقل، فقال 

واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا وال تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم ﴿ :تعاىل وقال ، )٨:النحل( مونَتعلَ
ومن ﴿ :تعاىل  وقال، )٢٢:املؤمنون( وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ ﴿:تعاىل  وقال ،)٣٧:هود( مغرقُونَ
له ولَعلَّكُم نْ يرسلَ الرياح مبشرات وليذيقَكُم من رحمته ولتجرِي الْفُلْك بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضآياته أَ

يرِيكُم من آياته إِنَّ في أَلَم تر أَنَّ الْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِنِعمت اللَّه ل ﴿:تعاىل  وقال، )٤٦:الروم( تشكُرونَ
  ) ٣١:لقمان( ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِياً وتستخرِجوا منه  ﴿:تعاىل وذكر الصناعات البحرية، فقال 
 ﴿:تعاىل  وقال، )١٤:النحل( لْك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَحلْيةً تلْبسونها وترى الْفُ

  ) ٦٦:االسراء( ربكُم الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لتبتغوا من فَضله إِنه كَانَ بِكُم رحيماً
ا إىل بذل كل اجلهود لتحصيل مجيع أنواع القوى، ويدخل فيها هذا النوع من بل إن القرآن الكرمي دعان

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ  ﴿:تعاىل أنواع القوى، قوة الصناعة والسياسة، فقال 
كُمودعو اللَّه ودع بِه )٦٠يةمن اآل: ألنفال(  

***  



 ٣٣٠

  .هذه بعض حكاييت مع ورثة النيب املعلم: التفت صاحيب إىل، وقال
  .إن هؤالء ورثة عظماء: قلت
هو معلم ومؤدم  لقد كان رسول اهللا ..  ومل يكونوا عظماء لوال استنام بسنة نبيهم : قال

  .وحادي أرواحهم، ومثقف عقوهلم
  .ال اهتداء ديه، وسريا على قدمهفال أراهم يفعلون شيئا إ.. صدقت يف ذلك : قلت
  .منهاتناولون ييتناولون منه كما .. فصار علمهم كأقوام .. ولذلك بورك هلم يف علمهم : قال

***  
من الطريق من غري أن نشعر بأي  الرابعةما استتم صاحيب حديثه هذا حىت وجدنا أنفسنا قد قطعنا املرحلة 

ة هذه املرحلة ما كنا نقطعه من غابات موحشة، ومن سباع عادية ومل خيطر على بايل طيل.. عناء أو تعب 
  .تتربص بنا من كل اجتاه

  . لقد ترتلت علي مبجرد قطعي لتلك املرحلة أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد
  
  
  
   
  
  
  
 



 ٣٣١

  القدوةخامسا ـ 
  .فحدثين عن رحلتك اخلامسة: قلت
وفيها ) .. غرداية(يقال هلا العريقة من بالد اجلزائر بلدة قصدت ) شنقيط(خرجت من بعد أن : قال

سأقص عليك ) .. النيب القدوة(وفيها تعرفت على .. من مشاعل اهلداية النبوية ) مشعل القدوة(التقيت حامل 
  :القصة من البداية

أقدم وأمام .. أقلب الطرف يف متاجرها، معجبا بتناسقها ونظامها وسالمها.. كنت أسري يف تلك املدينة 
مل يكن يتكلم ..  ١أطفيشمسجد من مساجدها العتيقة التقيت رجال كان الناس يطلقون عليه لقب الشيخ 

  . ولكين مع ذلك رأيت له من التأثري يف ذلك اتمع احملافظ ما مل أر ألفصح اخلطباء.. كثريا 
  ؟)معلم اهلداية(لكأين بك أحد الذين قصدهم .. من أنت : قلت له

  .ولكين إذا نطقت خرس كل لسان.. ي أنطق من غري لسان أنا الذ: قال
  من مشاعل اهلداية النبوية؟ اخلامسفأنت الذي حيمل املشعل : قلت
  .فأنا ذلك الرجل.. إن كان القدوة هو الذي حيمل هذا املشعل : قال
  )٦٦ن اآليةم: الكهف)(هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مما علِّمت رشداًفـ ﴿ : قلت
  ) ٦٧من اآلية: الكهف)(إِنك لَن تستطيع معي صبراً﴿ :قال 

  )٦٩من اآلية: الكهف)(ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه صابِراً وال أَعصي لَك أَمراً﴿ :قلت 
  .فسر معي، وال حتدثين إال إذا أذنت لك: قال

  .. وقد رأيت من أمره من العجب ما مألين مهابة منه . .سرت معه طيلة ذلك اليوم، وطيلة أيام كثرية 
فقد كان عارفا عابدا ورعا زاهدا عاملا ميلك شخصية اإلمام .. لقد اجتمعت يف شخصه مجيع الكماالت 

  .والقائد واملعلم من غري أن ينبس يف كل ذلك ببنت شفة
لكنه مل يفعل، ولوال أين ذكرت وقد أثار يف نفسي من التساؤالت ما وددت أن يأذن يل معه بالكالم، و

  .لكنت مألته باألسئلة، وباجلدل ، وما حصل بسبب كالمه من فراقه للخضر قصة موسى 
بعد فترة طويلة من صحبيت له، وبعد ما عرف مين حرصي على التعرف على سر ذلك التأثري العظيم الذي 

إال أن أسأله عن سر ذلك التأثري الذي مجع بني أحدثه يف جمتمعه، ويف غري جمتمعه أذن يل يف الكالم، فلم أجد 
  لقد عهدنا األئمة أصحاب ألسنة، فكيف قعد بك لسانك دوم؟.. يا إمام : القوة والصمت، فقلت

ولكين رأيت الناس وخربم، وعلمت أم .. فأنا ـ حبمد اهللا ـ سليم معاىف .. مل يقعد يب لساين : قال

                                                
-١٨٢٠هـ، ١٣٣٢ - ١٢٣٦(حممد بن يوسف بن عيسى بن صاحل أطفيش اإلباضي أشري به إىل العالمة الكبري ) ١(

ولد يف جنوب اجلزائر، وطلب العلم منذ صغره ونبغ فيه فاشتغل بالتدريس والتأليف يف ..  امللقب بقطب األئمة ،)م١٩١٣
الكثرية، ثالثة  من مؤلفاته  ،بدايات شبابه حىت قيل إن مؤلفاته بلغت ثالمثائة مؤلف، على الرغم من مشاركته يف قضايا عصره 

وهو . يضع فيه املسافر زاده يف ثالثة عشر جملدا، واهلميان هو الوعاء الذي  )الزاد إىل دار املعادمهيان (كتب يف التفسري أشهرها 
 . .كتاب كبري احلجم



 ٣٣٢

  .فلذلك رحت أمأل أبصارهم مبا يقرم من رم.. آذام يوظفون أبصارهم أكثر مما يوظفون 
  .حتثنا على الكالم ولكن سنة نبينا : قلت
أمل تسمع .. بل قد تكتفي بالفعال عن األقوال .. وهي حتثنا على الفعال قبل أن حتثنا على الكالم : قال

  ١)صلوا كما رأيتموين أصلى:(  قوله 
 فاين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت ،لتأخذوا عين مناسككم :( ومسعت معها قوله .. بلى : قلت

  ٢)ههذ
فدعا إىل أن يصلوا كصالته، ويصوموا كصومه، .. دعا أصحابه إىل التأسي بأفعاله  فالنيب : قال

  .وحيجوا كحجه
  .ولكن الناس اختلفوا: قلت
  .ومل خيتلفوا يف املعاين.. اختلفوا يف األواين: قال
  ما تقصد؟: قلت
  .يوسع على أمته يف أفعال اجلوارح، فيؤدي العمل الواحد يف صور خمتلفة لقد كان النيب  :قال
  فما املعاين؟.. هذه األواين: قلت
أال ترى أن اجلوارح ال تتحرك يف كل ذلك إال ملرضاة اهللا .. احلقائق اليت من أجلها تتحرك اجلوارح : قال

  خشوعا هللا، وخضوعا له؟
  .خيالف يف ذلك ومل أر من.. بلى : قلت
إنه ال يشغل الناس باحلركات، بل .. فهذا هو القدوة الذي ميأل احلياة باإلميان وحبقائق اإلميان : قال

  .يشغلهم مبا تعنيه احلركات
وال أريد منك إال تفصيال يؤكد يل هذا حىت .. أنا رجل رحل من بالد بعيدة طلبا ملناهج اهلدي : قلت

  .فما أخطر البدعة يف مثل هذه السبيل.. أعلم أنه منهج نبوي صحيح 
  .. هو القدوة األول يف كل أموره  لقد كان رسول اهللا : قال

كان يقوم الليل حىت تتفطر قدماه، ويبكي حىت فقرة عينه، الذي جعل من الصالة  العابد األوللقد كان 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر،  تبلل دموعه حليته، وتعجب زوجه عائشة من شدة تعبده وبكائه، وقد غفر اهللا له

  ) أفال أكون عبدا شكورا:(  فيقول هلا
وكان يدمي الصيام حىت يظن من حوله أنه سيصوم الدهر كله، وأحيانا يواصل الليل بالنهار يف الصيام، 

أتنهانا عن : فيمضي يومني أو أكثر ال يتناول طعاما، بعد الغروب، وهو ما ى عنه أصحابه وهلذا قالوا له
   ٣)وأيكم مثلي؟ إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين:( وصال وتواصل؟ فقالال

                                                
 .رواه البخاري ومسلم )١(
 .رواه مسلم )٢(
 .البخاري ومسلم رواه )٣(



 ٣٣٣

  . وعلى كل أحيانه، بقلبه ولسانه،  وكان دائم الذكر هللا تعاىل يف كل أحواله
كان دائم اخلشية له سبحانه، كثري االستغفار، كثري التوبة، وهذا من كمال عبوديته، وعظم ومع ذلك كله 

، وكان ١)إنه ليغان على قليب، وإين الستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة:(  ا كان يقولمقام األلوهية عنده، ويف هذ
  ٢)يا أيها الناس توبوا إىل ربكم، فإين أتوب إىل اهللا عز وجل يف اليوم مائة مرة:( يقول 

ه من أزهد الناس يف الدنيا، وأرضاهم باليسري منها، مع ما فتح اهللا له من الفتوح، وأفاء عليمع هذا وكان 
الغنائم، ولكنه لقي ربه ومل يشبع من خرب الشعري ثالثة أيام متوالية، وكان الشهر مير تلو الشهر وال يوقد يف بيته 

ورآه عمر بن .. وكان ينام على احلصري حىت يؤثر يف جنبيه.. التمر واملاء: نار، إمنا عيشه على األسودين
واقترح عليه بعضهم أن يهيئوا له فراشا ألني من هذا، فقال اخلطاب يوما كذلك، فبكى توجعا له وإشفاقا عليه، 

ما يل وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف، فاستظل حتت شجرة ساعة من ار، :(  هلم
   ٣)مث راح وتركها

  :٤مع ذلك كله يعيش يف حياته قمة التوازن وكان 
  .أفضل الطوائف، احتج به العلماء على مثل ما احتج به أولئك فإذا احتج به الغزاة وااهدون على أم

وإذا احتج به الزهاد واملتخلفون عن الدنيا على فضلهم، احتج به الداخلون يف الدنيا والوالية، وسياسة 
  .الرعية، إلقامة دين اهللا، وتنفيذ أمره

  .وإذا احتج به الفقري الصابر، احتج به الغين الشاكر
  .ل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها، احتج به العارفون على فضل املعرفةوإذا احتج به أه

  .وإذا احتج به أرباب التواضع واحللم، احتج به أرباب العز والقهر للمبطلني والغلظة عليه والبطش م
الذي ال خيرج عن وإذا احتج به أرباب الوقار واهليبة والرزانة، احتج به أرباب اخللق احلسن واملزاح املباح 

  .احلق، وحسن العشرة لألهل واألصحاب
وإذا احتج به أصحاب الصدع باحلق والقول به يف املشهد واملغيب، احتج به أصحاب املداراة واحلياء 

  .والكرم أن يبادروا الرجل مبا يكرهه يف وجهه
ن ال خيرجون عن سعة وإذا احتج به املتورعون على الورع احملمود، احتج به امليسرون املسهلون الذي

  .شريعته ويسرها وسهولتها
وإذا احتج به من صرف عنايته إىل إصالح دينه وقلبه، احتج به من راعى إصالح بدنه ومعيشته ودنياه، 

  .بعث لصالح الدنيا والدين فإنه 
ها وإذا احتج به من مل يعلق قلبه باألسباب وال ركن إليها، احتج به من قام باألسباب ووضعها مواضع

  .وأعطاها حقها
                                                

 .د ومسلم والنسائي وابو داودمحأ رواه )١(
 .ابن ماجة وابن السين رواه )٢(
 .د واحلاكممحأ رواه )٣(
 .٢٢٩:عدة الصابرين )٤(



 ٣٣٤

  .وإذا احتج به من جاع وصرب على اجلوع، احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع
  .وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح واالحتمال، احتج به من انتقم يف مواضع االنتقام

  .وإذا احتج به من أعطى هللا ووايل اهللا، احتج به من منع هللا وعادى هللا
  .دخر شيئا لغد، احتج به من يدخر ألهله قوت سنةوإذا احتج به من مل ي

وإذا احتج به من يأكل اخلشن من القوت واألدم كخبز الشعري واخلل، احتج به من يأكل اللذيذ الطيب 
  .كالشوي واحللوى والفاكهة والبطيخ وحنوه

ر حىت يقال وإذا احتج به من سرد الصوم، احتج به من سرد الفطر، فكان يصوم حىت يقال ال يفطر، ويفط
  .ال يصوم

وإذا احتج به من رغب عن الطيبات واملشتهيات، احتج به من أحب أطيب ما يف الدنيا، وهو النساء 
  .والطيب

  .وإذا احتج به من أالن جانبه وخفض جناحه لنسائه، احتج به من أدن وآملهن وطلق وهجر وخريهن
به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر، وباع  وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب املعيشة بنفسه، احتج

  .واشترى، واستسلف وأدان ورهن
وإذا احتج به من جيتنب النساء بالكلية يف احليض والصيام، احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغري 

  .الوطء، ومن يقبل امرأته وهو صائم
دود اهللا فقطع السارق ورجم وإذا احتج به من رحم أهل املعاصي بالقدر، احتج به من أقام عليهم ح

  .الزاين وجلد الشارب
وإذا احتج به من أرباب احلكم بالظاهر، احتج به من أرباب السياسة العادلة املبنية على القرائن الظاهرة، 

  . فإنه حبس يف مة وعاقب يف مة
لغها كماهلا أن يؤثر يف نفوس أصحابه وحيتويها ليعجنها مبا يرضي اهللا ، ويب ولذلك كله استطاع 

  .املستطاع
وما سر تلك النصوص الكثرية اليت حتدث عن كل حركة من .. فما سره؟ .. وعيت كل هذا : قلت
  ؟حركاته 
لقد .. فلم يكن يف حياته يتميز بشيء عنهم .. كان يعيش معهم كواحد منهم  سرها هو أن النيب : قال

لو منها واملر ، وكان يربيهم خالل تلك املشاركة خمالطة أصحابه ومشاركته يف حيام احل كان من سنته 
  .بفعله قبل أن يربيهم بقوله

سأذكر لك منوذجا عن موقفه كقائد وكقدوة يوم اجتمعت األحزاب حول املدينة املنورة تريد استئصال 
لهم كأبسط اجلنود يعمل عم شأفة اإلسالم، ففي ذلك احلني الذي ينعزل فيه القادة للتخطيط والتدبري كان 

  .وجيوع جوعهم ويصيبه ما يصيبهم
رأيته ينقل من تراب اخلندق حىت وارى  ملا كان يوم األحزاب وخندق رسول اهللا : قال عن الرباء 



 ٣٣٥

  .، ويف هذا دليل على اجلهد العظيم الذي كان يبذله١وكان كثري الشعر، التراب عىن جلدة بطنه 
ـ رضي أنس فوا بعض التعب الذي يصيبهم ، فعن يشاركهم يف أراجيزهم اليت ينشدوا ليخف وكان 
  : يقولونأن األنصار و املهاجرين كانوا يرجتزون وينقلون التراب على متوم اهللا عنه ـ 

  حنن الذين بايعوا حممداً       على اإلسالم ما بقينا أبداً
  :  فيجيبهم الرسول 

  ٢و املهاجرةاللهم إنه ال خري إال خري اآلخرة      فبارك ىف األنصار 
سأذكر لك هنا موقفا اعتاد العلماء نقله من باب إثبات املعجزات احلسية املتعلقة بتكثري الطعام، ولكين 

  :هومعجزة احلديث ال كثرة الطعام ، فالرسول  سأذكره هنا لنرى املعجزة التربوية يف شخص رسول اهللا 
هذه كدية  :فقالوا ا النىب ءوفجا، شديدة إنا يوم اخلندق حنفر فعرضت لنا كدية : قال  عن جابر ف

أنا نازل ، مث قام وبطنه معصوب حبجر ، ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقاً ، فأخذ : فقال ، عرضت ىف اخلندق 
فقلت  ،)ىل البيتإيا رسول اهللا إئذن ىل :(  فقلت)  أو أهيم ( املعول فضرب فعاد كثيباً  أهيل  النىب 

، ) عندى شعري وعناق :(  قالت ،) شيئاً ما كان  ىل ىف ذلك صرب ، فعندك شىء ؟ لنىب رأيت با:( مرأتى ال
نكسر و الربمة بني او العجني قد  فذحبت العناق وطحنت الشعري حىت جعلنا اللحم ىف الربمة ، مث جئت النىب 

 ) كم هو ؟:( ، قال ) نطعيم ىل فقم أنت يا رسول اهللا ورجل أو رجال:(  األثاىف قد كادت أن تنضج ، فقلت
، مث نادى املهاجرين ) كثري طيب ، فقل هلا ال ترتع الربمة و ال اخلبز من التنور حىت آتى :(  فذكرت له ، قال

، فلما دخل جابر على ) يا أهل اخلندق ، إن جابر قد صنع سوراً فحى هال بكم  :(  و األنصار فقال هلم
 قال) هل سألك كم طعامك ؟:( قالت )  اجرين و األنصار ومن معهم بامله وحيك جاء النىب :( مرأته قال ا

  )  اهللا ورسوله أعلم:( ، قالت   ) نعم ( 
حم وخيمر الربمة و التنور لادخلوا وال تضاغطوا ، فجعل يكسر اخلبز وجيعل عليه ال: فقال  مث جاء النىب 

 قال، سر اخلبز ويغرف حىت شبعوا وبقى بقيةإذا أخذ منه شىء ، ويقرب اىل أصحابه ، مث يرتع ، فلم يزل يك
فأقسم باهللا لقد أكلوا حىت تركوا :(  وىف رواية ، ٣)كلى هذا واهدى ، فإن الناس قد أصابتهم جماعة:( 

  ) وانصرفوا ، وإن برمتنا لتغط كما هى ، وإن عجيننا ليخبز كما هو 
طعام يأىب أن يأكل والناس جائعون ، يعصب احلجر على بطنه من اجلوع ، وعندما يدعى إىل ال فالنيب 

، حم وخيمر الربمة و التنور ليكسر اخلبز وجيعل عليه الوعندما حيضر جملس الطعام ال يتصدر الس، وإمنا يقوم 
  .إىل أن اطمأن إىل شبعهمىل أصحابه ، مث يرتع ، إويقرب 

م احتواء تاما ويصعد م إىل أرفع هذا هو القدوة الذي يبذل من التضحية ما يكسب به ثقة أتباعه وحيتويه
  .درجات التربية

                                                
 .رواه البخاري )١(
 .رواه البخاري )٢(
 .البخارى رواه )٣(



 ٣٣٦

واهللا الذي ال إله إال هو إن كنت ألعتمد بكبدي على األرض من : قال هريرة ومثل هذا ما يروي أبو 
ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي خيرجون منه فمر . اجلوع، وإن كنت ألشد احلجر على بطين من اجلوع

. لبيك يا رسول اللَّه: قلت،  أبا هر:(   وعرف ما يف وجهي وما يف نفسي، مث قالفتبسم حني رآين يب النيب 
من أين هذا :(  فدخلت فوجد لبناً يف قدح فقال. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن يل)  احلق:(  قال
احلق إىل أهل :(  قال)  لبيك يا رسول اللَّه:(  قلت)  أبا هر:(  قال. أهداه لك فالن أو فالنة: قالوا) اللنب؟

وأهل الصفة أضياف اإلسالم ال يأوون على أهل وال مال وال على أحد، إذا أتته : قال)  الصفة فادعهم يل
فساءين . صدقة بعث ا إليهم ومل يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها

كنت أحق أن أصيب من هذا اللنب شربةً أتقوى ا، فإذا جاءوا ! وما هذا اللنب يف أهل الصفة: ذلك فقلت
بد،  أمرين فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغين من هذا اللنب، ومل يكن من طاعة اللَّه وطاعة رسوله 

 لبيك يا رسول: قلت)  أبا هر:(  قال. فأتيتهم فدعوم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن هلم وأخذوا جمالسهم من البيت
فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حىت يروى مث يرد علي القدح، : قال)  خذ فأعطهم:(  قال. اللَّه

فأعطيه الرجل فيشرب حىت يروى مث يرد علي القدح فيشرب حىت يروى مث يرد علي القدح حىت انتهيت إىل 
لبيك يا : قلت)  أبا هر:(  فقال وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إيل فتبسم النيب 

ول اللَّهسبقيت أنا وأنت:(  قال. ر  (قلت :ول اللَّهسقال. صدقت يا ر  ):فقعدت فشربت)  اقعد فاشرب .
 قال. ال والذي بعثك باحلق ال أجد له مسلكاً: حىت قلت)  اشرب:(  فما زال يقول. فشربت)  اشرب:(  فقال
  . ١حمد اللَّه تعاىل ومسى وشرب الفضلةفأعطيته القدح ف، )  فأرين:( 

ورددوها بشوق عظيم نتيجة  اليت حفظها لنا الصحابة  وهلذه املشاركة كانت أوصاف رسول اهللا 
  : هلذه املعايشة

كان : قال هعنوصفا يعقب عليه حبادث ودليل، ف لقد قال أنس ـ رضي اهللا عنه ـ يصف رسول اهللا 
 فخرجوا حنو الصوت فاستقبلهم النيب  ،س ، ولقد فزع أهل املدينة ليلة أحسن الناس وأشجع النا  النيب

مث قال  ،)  مل تراعوا مل تراعوا:( وقد استربأ اخلرب  وهو على فرس أليب طلحة عري ويف عنقه السيف وهو يقول 
  )  إنه لبحر:( ، أو قال) وجدناه حبراً :( 

ولوال أن أشق على :( غزوة ، بل قال عن نفسه  ١٩يف  فقد خرج : هلم يف اجلهاد  أما مشاركته 
  ٢)أميت ما قعدت خلف سرية

إن املنهج الصحيح يف الدعوة إىل اهللا هو املنهج .. فما تأثري ذلك كله يف أصحابه .. وعيت هذا : قلت
  فهل كان هذا املنهج مؤثرا؟.. املؤثر 

صحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ أكرب لل لقد كانت مشاركة .. لقد كان تأثريه أعظم من كل تأثري : قال
  : حافز هلم على تلك التضحيات اليت قدموها ، وقد كانوا يقولون عندما يرون جهد الرسول 

                                                
 .البخاري رواه )١(
 .النسائي والطرباين يف الكبري رواه )٢(
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  لذاك منا العمل املضلل   لئن قعدنا والنيب يعمل 
ففي اهلجرة  لتربية أصحابه وتوجيههم باملقال والفعال ، وهذه املشاركات كانت فرصة عظيمة له 

، وقد ١)ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما:( قال ومها يف الغار، ـ رضي اهللا عنه ـ حاله أبو بكر إليه  عندما شكا
إِالّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ ﴿ :تعاىل سجل اهللا هذا املوقف العظيم ، فقال 

روها وجعلَ كَلمةَ ذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَم تهما في الْغارِ إِ
يمكح زِيزع اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ينالَّذ )٤٠:التوبة(  

يف اجلنة :( أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : يوم أحد  قال رجل للنيب : قال عن جابر بن عبد اهللا و
  .فألقى مترات يف يده مث قاتل حىت قتل) 

ألعطني الراية غداً رجالً يفتح على يديه حيب :( يوم خيرب   قال النيب : قال عن سهيل بن سعد و
) أين علي؟:( فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى ، فغدوا كلهم يرجوه ، فقال  ،)  وحيبه اهللا ورسوله، اهللا ورسوله 

أقاتلهم حىت :( يف عينيه ودعا له فربأ كأن مل يكن به وجع ، فأعطاه فقال  يشتكي عينيه ، فبصق : فقيل  ،
انفذ على رسلك حىت ترتل بساحتهم ، مث ادعهم إىل اإلسالم ، وأخربهم مبا جيب عليهم :( يكونوا مثلنا ، فقال 

  ٢) النعم ؛ فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً خري لك من أن يكون لك محر
جيال فريدا يف  إن هذه التوجيهات امليدانية يف قلب املعارك واألحداث هي اليت جعلت من الصحابة 

  .التاريخ
  

***  
من الطريق من غري أن نشعر  اخلامسةم صاحيب حديثه هذا حىت وجدنا أنفسنا قد قطعنا املرحلة ما استت

ومل خيطر على بايل طيلة هذه املرحلة ما كنا نقطعه من غابات موحشة، ومن سباع عادية .. بأي عناء أو تعب 
  .تتربص بنا من كل اجتاه

  . هتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممدلقد ترتلت علي مبجرد قطعي لتلك املرحلة أشعة جديدة ا
 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم )١(
 .ابن سعد يف الطبقات الكربى رواه )٢(
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  املريبـ  سادسا
  .فحدثين عن رحلتك السادسة: قلت
، وما إن ١)تلمسان(بعد خروجي من غرداية، سرت إىل بلدة أخرى من بالد اجلزائر العريقة يقال هلا : قال

وتضاريسها دخلتها وسرت على ثراها، حىت امتألت نفسي بأشواق غريبة تريد أن ترفعين عن أجواء األرض 
  .. لتضعين يف أجواء أنقى، وتضاريس أطهر 

لست أدري سر ذلك التسامي الذي امتألت به نفسي يف تلك اللحظة، مع أن املدينة اليت كنت أجتول يف 
شوارعها كانت ممتلئة بالعمران واحلضارة، سواء منها ما ورثته من القرون السالفة، أو ما بنته من إحياء هذا 

بل كان ظاهرها يدعو إىل التثاقل إىل األرض .. ن يف ظاهرها ما يدعو إىل الزهد والتسامي فلم يك.. القرن 
  .. وهذا ما مألين بالغرابة .. واالنشغال مبتاعها 

  .. لكن الغرابة سرعان ما زالت 
وهو ..  الغارقة يف القدموهو شارع من شوارع تلمسان ) .. العباد(لقد كنت يف ذلك الشارع املسمى 

، أو ما يسميه الناس ـ كل ٢)مدين شعيب أيب(ضريح الويل الصاحل واملريب الكبري فخر تلمسان وشرفها حيوي 
  )سيدي بومدين(الناس ـ يف تلك املدينة 

شد مسعي، وأنا أقطع ذلك الشارع، أصوات عذبة، وكأا قادمة من القرون السالفة، بل من عهد أيب 
  :مدين اليت يقول فيهاكان الصوت يردد قصيدة أيب ..  مدين نفسه

ــوى  ــا حـ ــود ومـ ــل وذر الوجـ   اهللا قـ

   
ــال  ــوغ كمـ ــاداً بلـ ــت مرتـ      إن كنـ

    
ــال   فالكــــــل دون اهللا إن حققتــــــه  ــيل واإلمجـ ــى التفصـ ــدم علـ      عـ

                                                
 ةلتكون مركزا إلشعاع اإلسالم، ومناربديات الفتح اإلسالمي يدت يف اليت شالعريقة لمسان من أشهر املدن اجلزائرية ت) ١ِ(

  . للفكر والعلم
يلتقي يف تلمسان الشرق والغرب، والقدمي واحلديث يف تناسق بديع؛ فاألحياء احلديثة مبنشآا ومبانيها وطرزها العصرية، تشري 

 زالت تنضح بروح الشرق وسحر ألواا وأسواقها املسقوفة واملكشوفة، بوضوح للتأثري األورويب، بينما األحياء التقليدية القدمية ال
  .تثري االهتمام بطرزها املعمارية التارخيية

ومن أروع العمائر اليت تشري إىل عظمة منشئيها، تلك املباين ذات النمط املعماري األندلسي املغريب، كاملسجد الكبري الذي بناه 
امليالدي، وهو آية يف اجلمال، وجممع سيدي بومدين الذي يضم فيما يضم من آثار القرن الرابع املرابطون يف القرن الثاين عشر 

  .عشر امليالدي مدرسة ومحاما وقصرا
وتعترب مدينة تلمسان عاصمة الفن يف اجلزائر، فمدارسها املوسيقية وشعراؤها وفنانوها وأدباؤها أهلوها ألن تكون مركز 

  )املوسوعة العربية العاملية: انظر( يف اجلزائرالتاريخ والثقافة والفن 
وهي ـ باإلضافة إىل ذلك كله ـ تشتهر بأوليائها الكثريين، والذين صنفت يف ترامجهم املصنفات، ولذلك اخترناها هلذا 

 .الفصل
إشبيلية يف األندلس، قرية تابعة ل) حصن قطنيانة(مدين شعيب بن حسني األنصاري، أصله من  أيبأشري به إىل الويل الكبري  ) ٢(

 .وقيل قبل ذلك) هـ٥٩٤: (تلمسان عام يف ضواحي ) العباد(جباية صغرياً، وعاش فيها، وتويف يف  هاجر إىل



 ٣٣٩

       
ــه  ــن ذاتـ ــه مـ ــود لذاتـ ــن ال وجـ   مـ

   
ــال   ــني حمـ ــواله عـ ــوده لـ      فوجـ

   
أم كان ذلك الصوت اجلميل الذي ..  لست أدري هل كانت املعاين السامية اليت متتلئ ا هذه األبيات

لست أدري أي هؤالء جذبين .. أم كانت تلك الروحانية العميقة اليت أصابتين يف تلك املدينة .. يعانق السماء 
  ؟من حيث ال أشعر ألنضم إىل تلك احللقة النورانية، فأشدو مبا تشدوا، وأترمن مبا تترمن

نظرت فيمن حويل، فوجدت سبعة  ،دت إىل األرضبعد أن انتهى اإلنشاد، وعادت إيل نفسي، وع
  .كالكواكب يتوسطهم مشس رنت إليه أحداقهم، وهوت إىل كعبته قلوم

  .. فأنت اآلن بني يدي سيدي أيب مدين .. أبشر : نظر إيل أحدهم، وقال
  أتقصد ضريح أيب مدين؟: قلت
فإن شئت أن تنعم .. ي مشسه فهذه الشمس اليت تراها أمامك ه.. رث أيب مدين اوأقصد .. ال : قال

  .بدفئها، ونورها، فعليك بصحبتها، فال ميكن للكواكب أن تستنري بنور الشمس إال إذا طافت ا، ومل تر غريها
وأنا أستغين بشمسه عن كل .. إن مشسي هو حممد رسول اهللا .. لكن يل مشسي اليت ا أطوف : قلت

  .مشس، وبأشعة نوره عن كل أشعة
كيف نتأدب مع  على أيديهمولكنا حنتاج إىل الورثة الذين نتعلم .. مد من تلك الشمس كلنا نست: قال

من أساء األدب على :( لقد كان سيدي أبو علي يقول..  هاعتلك الشمس اليت ال يستفيد منها إال من تأدب م
  )ومن أساء األدب على الباب رد إىل سياسة الدواب ،البساط رد إىل الباب

نفسي حلاسبين إصالح ولو انشغلت ب.. ن ورثة اهلداية الذين ينشغلون بإصالح اخللق أنا أحبث ع: قلت
  .ريب على تضييع أمة نبيه

إن كلمة واحدة من قلب ممتلئ باألنوار هلا من التأثري .. وهل ميكن ألحد أن يصلح قبل أن يصلح؟ : قال
كالم املأذون له :( العباس املرسي  لقد قال سيدي أبو.. ما ال يعدله آالف اخلطب، وآالف آالف املواعظ 

ليتكلمان الرجلني حىت إن  ،وكالم الذي مل يؤذن له خيرج مكسوف األنوار ،خيرج وعليه كسوة وطالوة
  )وترد على اآلخر ،فتقبل من أحدمها ،باحلقيقة الواحدة

الذي  وعليه كسوة القلب ،كل كالم يربز:( وعرب عن ذلك سيدي ابن عطاء اهللا يف بعض حكمه، فقال
  )منه برز

يف  هعالمة الكالم الذي يسبقه التنوير هو تأثري:( لقد علق ابن عجيبة على هذه احلكمة بقوله : قال آخر
وإذا مسعه الطائع  ،وإذا مسعه العاصي انزجر ،فإذا مسعه الغافل تنبه ،وتشويقه األسرار ،وييجه األرواح ،القلوب

:(  ، مث قال)وإذا مسعه الواصل متكن من حاله ،طوى عنه تعب سريهوإذا مسعه السائر  ،وعظم شوقه ،زاد نشاطه
وإذا كان ذا تكدير حد كالمه آذان  ،فإذا كان املتكلم ذا تنوير وقع يف قلوب السامعني ،فالكالم صفة املتكلم

  )وعليه كسوة القلب الذي منه برز ،فكل كالم يربز .. املستمعني
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مل وإذا خرج من اللسان  ،كالم إذا خرج من القلب وقع يف القلباللقد اتفق العارفون على أن : قال آخر
وإذا اجتمع احلال واملقال فهو البحر .. املقال إاض إاض احلال أكثر من واتفقوا على أن .. ذان اآليتجاوز 

  .الطام والنجم الثاقب التام
يرتل من  ،المه معنوياًه روحانياً كان كبمن كان قل:( مسعت بعض أهل اهللا يقول يف هذا : قال آخر

فال  ،الدنيابومن طمس إذن قلبه حجب ، اً كان كالمه حسياًيومن كان قلبه نفس ،القلوب يف أوسع ساحاا
  )يسمع وال يسمع

  فكيف حتتاج إىل إذن؟.. الدعوة إىل اهللا واجب مطلقا .. مل أفهم اإلذن : قلت
) وداعياً إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجاً منِرياً ﴿: أمل تسمع قوله تعاىل يف وصف رسول اهللا : قال أحدهم

  ؟)٤٦:األحزاب(
  .. بلى : قلت
ومن حتققت له، فقد ظفر .. وهي أشرف املراتب وأعالها .. فهذه مرتبة من مراتب الدعوة إىل اهللا : قال

  .دناس الدنيا أن تنجسهاباإلكسري األمحر الذي حيول به معادن من يصلحهم إىل جواهر كرمية ال تستطيع مجيع أ
لكين صرفت عنه، وأنا أمتلئ ضحكا .. لقد مسعت يف فترة من فترات عمري بعض من يدعي هذا : قلت

إن من مل يؤمتن على الفاعل واملفعول كيف : فقلت يف نفسي.. ينصب الفاعل، ويرفع املفعول  هلقد رأيت.. 
  .يؤمتن على دين اهللا وعلى ما يدعيه

  .. األواين بال باملعاين عند أهل اهللا  العربة: قال أحدهم
 ،فوجده يلحن ،بعض النحويني دخل جملس احلسن بن مسعون ليسمع كالمهلقد ذكرتين ب: قال آخر

 ،إنك من كثرة اإلعجاب رضيت بالوقوف دون الباب:( له يقول فكتب  ،فبلغ ذلك احلسن ،فانصرف ذاما له
فانقطعت عن  ،قد ت بني خفض ورفع ونصب وجزم وإنك ،فاعتمدت على ضبط أقوالك مع حلن أفعالك

ونصبت بني  ،وجزمت عن الشهوات ،وخفضت كل املنكرات ،هال رفعت إىل اهللا مجيع احلاجات ،املقصود
ليس املراد .. مل كنت مذنباً  :وإمنا يقال له ؟واهللا يا أخي ما يقال للعبد مل مل تكن معرباً.. عينيك املمات 
ولو كان الفضل يف فصاحة اللسان لكان سيدنا هارون أوىل بالرسالة  ،د فصاحة الفعالاملروإمنا ا ،فصاحة املقال

وأَخي هارونُ هو أَفْصح مني لساناً فَأَرسلْه معي رِدءاً يصدقُنِي إِني أَخاف أَنْ ﴿ :من سيدنا موسى حيث يقول 
ونكَذِّب٣٤:القصص) (ي(  

ت بعض جمالس أهل اهللا من بعض هذه اجلبال اليت ال حتسن العربية، وقد جاءه رجل لقد حضر :قال آخر
 وأنا..  عربيتك من شيئاً اترك أنت:( فقال له ذلك الويل الصاحل .. وكان يتفاصح به ..  العربية يف تقدمله 

  )للطريق نلتفتهيا وـ  اجلبلية اللغة من يعينـ  جبلييت من شيئاً أترك
ولكين مع ذلك أرى من يستغرق يف عامل نفسه، فهو ال خيرج من خلوة .. ذكرمتوه  صحيح كل ما: قلت

  .وليس له مع كل ذلك أي مهة إلصالح األمة، وال لتوجيهها.. حىت يدخل خلوة 
كيف : وقالوكأنه أراد أن يقطع ذلك احلديث الذي كاد يتحول إىل جدل، نظر إيل أبو مدين بابتسامة، 
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  ة؟تركت إخواين من الشناقط
تركتهم يبثون العلوم .. هم بأحسن حال: قلتلكين حاولت أن أستر تعجيب، و.. تعجبت من سؤاله هذا 

  .حجب الظلمات، ويدكوا ا صروح الطغاةليشقوا ا  اليت جاء ا رسول اهللا 
  فهل تعلمت من علومهم؟: قال
  .جة إليهلقد رزقين اهللا من علومهم ما أرى أين حبا.. واحلمد هللا .. أجل : قلت
  .فأنت اآلن حتتاج إىل تعلم أسرار التطهري والعروج: قال
  ؟!العروج ما و.. التطهري ما : قلت
  .إىل قدس األقداس األرواحوالعروج ب.. تطهري أرض النفوس من األدناس : قال
  ؟فأنت سادس أصحايب إذن: قلت
  .. إن كان السادس هو املرشد املريب، فأنا ذلك : قال
  يل يف صحبتك ألتعلم أسرار التربية واإلرشاد؟فهل تأذن : قلت
  .ما كان للمرشد أن مينع من قصده: قال
وأخاف أن حيصل يل ما قاله أهل هذا الشأن من أن من قال .. لكين سؤول جلوج يف املسألة : قلت

  .١ال يفلح) مل؟:( لشيخه 
لقد قصدوا ما ورد يف .. ق إمنا قصدوا اادل الذي يقف به جدله عن احل.. هم مل يقصدوك ذا : قال

ال استطعت : قال! ال أستطيع : قال. كل بيمينك: بشماله، فقال رجالً أكل عند رسول اهللا احلديث من أن 
  . ٢فما رفعها إىل فيه: قال ـ ما منعه إال الكربـ 

 نيب أتى رجل باجلعرانة ال: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر بن عبداهللا ويقصدون ما ورد يف احلديث 
يا حممد اعدل، قال : يقبض منها ويعطى الناس، فقال ورسول اهللا  ،منصرفه من حنني وىف ثوب بالل فضة

دعين يا : فقال عمر بن اخلطاب ،)لقد خبت وخسرت إذا مل أكن أعدل ،ويلك ومن يعدل إذا مل أكن أعدل:( 
أىن أقتل أصحايب، إن هذا وأصحابه  معاذ اهللا أن يتحدث الناس:(   أقتل هذا املنافق؟ فقال ،رسول اهللا

  ٣)يقرأون القرآن ال يتجاوز حناجرهم ميرقون منه كما ميرق السهم من الرمية
فمن هؤالء الذين أحاطوا بك كما حتيط .. عرفتك، ويشرفين أن أصحبك، وأن أتتلمذ على يديك : قلت

  اهلالة بالشمس؟
م لبذله ألهله هلسلوك وحقائق الوصول ما أهلعرفوا من حقائق ا.. كل هؤالء رجال من أهل اهللا : قال

                                                
وجوب حسن أدب ـ وهو يصف له رمحة اهللا عليه ـ علي الفارمذي  أيب هشيخومن ذلك ما ذكر أبو حامد الغزايل عن ) ١(

حكيت لشيخي أيب القاسم الكرماين مناماً : كار لكل ما يقوله وال يف لسانه جمادلة عليه قالاملريد لشيخه وأن ال يكون يف قلبه إن
لوال أنه كان يف باطنك جتويز املطالبة : فهجرين شهراً ومل يكلمين وقال: مل ذاك؟ قال: رأيتك قلت يل كذا، فقلت: يل وقلت

 .وإنكار ما أقوله لك ملا جرى ذلك على لسانك يف النوم
 .ه مسلمروا) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم وغريمها بألفاظ خمتلفة ) ٣(
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  .الذين يطلبونه
القواريري ذلك القاسم اجلنيد بن حممد أما هذا، فامسه اجلنيد، وهو كجده أيب : أشار إىل أحدهم، وقال

لم املريب بفنون العلم، املؤيد بعيون احللم، املنور خبالص اإليقان وثابت اإلميان، العامل مبودع الكتاب، والعامل حب
فاق أشكاله  ،كان كالمه بالنصوص مربوطاً، وبيانه باألدلة مبسوطاً..  اخلطاب، املوافق فيه للبيان والصواب

  .١بالبيان الشايف، واعتناقه للمنهج الكايف، ولزومه للعمل الوايف
، عالفوارس الكرماين شاه بن شجا، وهو كجده أيب شاه الكرماينأما هذا، ف: مث أشار إىل الثاين، وقال

تعرى من األغراض، حترزاً من األعراض، كان من أبناء امللوك، وتشمر للسلوك، ختفف لالستباق، ذلك الذي 
حاد الفراسة، وقلما أخطأت فراسته، وكان ..  كان ظريفاً يف الفتوة، عريفاً يف املروءة، متحققاً باالشتياق

طنه بدوام املراقبة، وظاهره باتباع شخص بصره عن احملارم وأمسك عن الشهوات وعمر بامن : وكان يقول
الفتوة من طباع :( وكان فىت ال كالفتيان، وكان يقول ..  السنة، وعود نفسه أكل احلالل مل ختطئ فراسته

وما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إىل أولياء اهللا مبا حيبون، ألن حمبة أولياء اهللا  ،األحرار، واللؤم من شيم األنذال
  )هللادليل على حمبة ا

كان إىل احلق وافداً، وعن وهو كجده أيب هاشم أبو هاشم الزاهد، أما هذا، ف: مث أشار إىل الثالث، وقال
إن اهللا تعاىل وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس املريدين :( ، وكان يقول اخللق حائداً، وفيما سوى احلق زاهداً

  )فيها مستوحشون، وإىل اآلخرة مشتاقون
العباس أمحد بن حممد ، وقد كان كجده أيب أمحد بن حممد بن عطاءأما هذا، ف: ع، وقالمث أشار إىل الراب
العامل الظريف والكامل النظيف، كان مودع القرآن شعاره، وظاهر البيان دثاره، له ، ذلك بن سهل بن عطاء

من املأخوذين فتمىن أوقف على مراتب املأسورين ومقامات أهل البالء  .. اللسان املبسوط والبيان باحلق مربوط
صحبت أبا العباس بن : احلسنيقال عنه أبو ما خصوا به من الصفاء واالعتالء فعومل مبا متىن من احملن واالبتالء، 

ويف كل شهر رمضان يف كل يوم وليلة ثالث ختمات،  ،عطاء عدة سنني متأدباً بآدابه، وكان له كل يوم ختمة
  .عشرة سنة يستروح إىل معاين مودعها فمات قبل أن خيتمهاوبقي يف ختمه يستنبط مودع القرآن بضع 

من ألزم نفسه آداب السنة غمر اهللا قلبه بنور املعرفة، وال مقام أشرف من متابعة احلبيب :( وكان يقول 
  )يف أوامره وأفعاله وأخالقه والتأدب بآدابه قوالً وفعالً ونية وعقدا

الفطن ذاك .. رومي بن أمحد ، وهو كجده أيب احلسن ن أمحدرومي بأما هذا ف: مث أشار إىل اخلامس، وقال
املكني، له البيان والتبيني، والرأي املتني، كان بالقرآن عاملا، وباملعاين عارفا، وإىل احلقائق عاكفا، قلد بفصل 

  . اخلطاب، ومل تؤثر فيه العلل واألسباب
 ،وإال فال تشتغل بترهات الصوفية ،حليس إال بذل الرو(: سأله بعض الناس أن يوصيه بوصية فقالوقد 

  )فإن أمرها هذا مبين على األصول
 إسحاق إبراهيم بن أمحد اخلواص، وهو كجده أيب إبراهيم اخلواصأما هذا، ف: مث أشار إىل السادس، وقال

                                                
 .هذه التعريفات اليت نوردها يف بداية ذكر أمساء هؤالء األولياء مقتبسة من كالم أيب نعيم يف حلية األولياء) ١(
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  .املتبتل املتوكل، تبتل عن اخللق وتوكل على احلق، له يف التوكل احلال املشهور والذكر املنشورذاك .. 
أوهلا : من نعوم اثنتا عشرة خصلة:( وقد وضع قانونا ألهل اهللا من املتوكلني من اثين عشر مادة قال فيه 

والرابعة كانوا من حيث . والثالثة عداوم للشياطني. والثانية من اخللق آيسني. أم كانوا بوعد اهللا مطمئنني
والسابعة . والسادسة كانوا ألذى الناس حمتملني. نيواخلامسة كانوا على اخللق مشفق. احلق يف األشياء خارجني

والتاسعة . والثامنة كانوا يف مواطن احلق متواضعني. كانوا ملواضع العداوة ال يدعون النصيحة جلميع املسلمني
والثانية . واحلادية عشرة كان الفقر رأس ماهلم. والعاشرة كانوا الدهر على الطهارة. كانوا مبعرفة اهللا مشتغلني

فهذه مجلة من صفام، يقصر وصف . شرة كانوا يف الرضا فيما قل أو كثر وأحبوا أو كرهوا عن اهللا واحداع
  )الواصفني عن أسبام

وعارف ينطق عن حقيقة فعله، ورجل قائم هللا . عامل مستعمل لعلمه: أربع خصال عزيزة(: وكان يقول
  )بال سبب، ومريد ذاهب عن الطمع

التائه الوحيد، ذلك .. وهو كجده أيب يزيد ..  أبو يزيد البسطاميأما هذا ف: المث أشار إىل السابع، وق
تاه فغاب، وهام فآب، غاب عن احملدودات إىل موجد احملسوسات واملعدومات، فارق الذي اهلائم الفريد، 

ارفيها ضامنة، لع. فأيد بأخالء اخلري، وأمد باستيالء الرب، إشارته هانئة، وعبارته كامنة. ووافق احلق ،اخللق
  .وملنكريها فاتنة

  )ليس العجب من حيب لك وأنا عبد فقري، إمنا العجب، من حبك يل وأنت ملك قدير:( وكان يقول 
تومهت أين أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه، فلما انتهيت : غلطت يف ابتدائي يف أربعة أشياء:( وكان يقول 

  )هأقدم من حمبيت وطلبه يل أوالً حىت طلبترأيت ذكره سبق ذكري ومعرفته سبقت معرفيت وحمبته 
إن هللا خواص من عباده لو حجبهم يف اجلنة الستغاثوا باخلروج من اجلنة كما يستغيث :( وكان يقول 

  )أهل النار باخلروج من النار
  .ولكين كنت أظن أن البلى قد عضها بنابه، وأن السنني قد طوا جبيوشها.. هذه أمساء أعرفها : قلت
فاخلري فيه ويف أمته إىل يوم القيامة، ويستحيل أن يأيت يوم من األيام ليس ..  تسئ ظنك بأمة نبيك ال: قال

وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم ﴿ :ما جيعله بني الناس حجة، وللناس إماما، أمل تسمع قوله تعاىل  فيه من آثار نبيك 
ذِّبعم ا كَانَ اللَّهمو يهِمف تأَنونَورفغتسي مهو م؟)٣٣:ألنفال) (ه  

  .وقد ذهب األمان األول، وبقي الثاين.. بلى : قلت
  .. بل كالمها باق : قال
  حي؟ وهل حممد : قلت
وال تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ ﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل .. هو حي األحياء وسيدهم : قال

يونَأَحرعشال ت نلَكاٌء ﴿ :، وقوله تعاىل )١٥٤:البقرة) (اٌء ويلْ أَحاتاً بوأَم بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسحال تو
  ؟)١٦٩:آل عمران) (عند ربهِم يرزقُونَ

  .لكن هذه يف الشهداء.. بلى : قلت
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  شهيد هو الذي بذل دمه وماله يف سبيل اهللا؟أليس ال.. هو سيد الشهداء  وحممد : قال
  .. بلى : قلت
قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي ﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل .. بذل كل شيء هللا  وحممد : قال

نيالَمالْع بر لَّه؟)١٦٢:األنعام) (ل  
  ولكن ما ذكرته مقصور على حياة اآلخرة؟.. بلى : قلت
حجبتهم .. الكل عند أهل اهللا سواء .. وال وقت وال مقت .. ليس عند أهل اهللا دنيا وال آخرة : قال

  .فانطوى املكان والزمان.. حقائق األزل واألبد عن الزمان واملكان 
  .أشعر ببعض لطائفي تتحرك ملا ذكرته من املعاين: قلت
أال ترى أنا .. نا حىت يكون مريدا راغبا فال يقبل السالك عند.. فأنت أهل للسلوك إذن .. أبشر : قال

  نسمي أصحابنا مريدين؟
  .بل رأيت البعض ينكرها.. وأنا مستغرب من هذه التسمية متعجب منها .. بلى : قلت
ا علَيك من وال تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه م﴿ :هل ينكرون قوله تعاىل : قال

نيمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرٍء فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممٍء ويش نم ابِهِمسوقوله ..  )٥٢:األنعام) (ح
ه وال تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجه﴿ :تعاىل 

  ؟)٢٨:الكهف) (الْحياة الدنيا وال تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً
  كيف يتجرأ أحد على معارضة القرآن الكرمي؟: قلت
فاملريد عندنا ليس إال الراغب يف اهللا املشتاق إىل اهللا، من .. نريد به إال هذا فما نذكره عن املريد ال : قال

  .أنساه اهللا كل ما سواه
طمعت يوماً يف شيء من أمور الدنيا فحملتين عيناي ومنت : النباحي قاللقد حدثين : قال الكرماين

عند مواله كل ما يريد أن يركن بقلبه  أوجيمل يا فىت باحلر املريد إذا وجد(: فسمعت هاتفاً يف منامي وهو يقول
  )إىل العبيد؟

للمريد عشر مقامات، التحبب إىل اهللا بالنافلة، والتزين عنده (: السري السقطيقال يل : قال اجلنيد
بنصيحة األمة، واألنس بكالم اهللا، والصرب على أحكامه، واألثرة ألمره، واحلياء من نظره، وبذل اهود يف 

  )بالقلة، والقناعة باخلمول حمبوبه، والرضاء
  .إن كالمكم ميأل قليب بأشواق غريبة: قلت
  .فهلم لتصحبنا: قال
  .فال حيل يل أن أقدم على شيء، وأنا ال أعرف بدايته وال ايته.. فما الفروع اليت أصحبكم فيها : قلت
: يته اليت ال تنتهيوأما ا.. فتطهري أرض النفوس من األدناس : أما بدايته.. لقد ذكرما لك : قال

  .فالعروج بالروح إىل قدس األقداس
  فهما خطواتان فقط؟: قلت



 ٣٤٥

  .١ويف كل خطوة منهما مقامات البد لك من املرور عليها.. مها خطوتان : قال
  أمقامات اهلمذاين أم احلريري؟: قلت
  .. مقامات أهل اهللا : قال
  .. لقد ذكر يل بعضهم أن هذا املصطلح بدعة : قلت
) ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً﴿ :قرأ عليهم قوله تعاىل فا: قال

أَي وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا ﴿ :، واقرأ عليهم قوله تعاىل )٧٩:االسراء(
  )٧٣:مرمي) (الْفَرِيقَينِ خير مقَاماً وأَحسن ندياً

من قال حني يسمع النداء ، اللَّهم رب :(  وإن كانوا يقولون من قول خري الربية، فاقرأ عليهم قوله 
ه ، حلت له ، آت حممدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدت هذه الدعوة التامة والصالة القائمة 

  ٢)شفاعيت يوم القيامة
  .فهل تريدون منه ما ورد يف النصوص املقدسة.. وإمنا الشأن يف املراد منه .. ليس الشأن يف اللفظ : قلت
  .فال خري فيما مل يأت به الكتاب والسنة.. أمل تسمع بأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة : قال
  فما تريدون باملقامات؟: قلت
  .. راحل اليت يقطعها املريد السالك يف رحلته إىل اهللا تلك امل: قال

التصوف كله آداب لكل :( هذا، فقال )هـ٢٧٠:ت(حفص النيسابورى لقد ذكر أبو : قال الكرماين
مقام أدب ، فمن لزم آداب األوقات ، بلغ مبلغ الرجال ، ومن ضيع اآلداب ، فهو بعيد من  وقت أدب ، ولكل 

  ٣)د من حيث يرجو القبوليظن القرب ، ومردو حيث 
، ٤)األرواح جنود جمندة:(  عن قول النىب ) هـ٣٢٠بعد:ت(  بكر الواسطى وقد سئل أبو : قال اجلنيد

  ٥)والتوكل وغري ذلك جمندة على قدر املقامات، مثل التوبة والورع والزهد، والفقر والصرب والرضا :(  قالف
﴿ :فقال  ذكر اهللا تعاىل أنواع العبادات، ) :(هـ٣٢٩:ت(عبد اهللا بن حممد بن منازل وقال : قال الزاهد

فختم املقامات كلها مبقام  ، )١٧:آل عمران) (الصابِرِين والصادقني والْقَانِتني والْمنفقني والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ
  )هااالستغفار لريى العبد تقصريه ىف مجيع أفعاله وأحواله ، فيستغفر من

املقام ما يتحقق به العبد مبنازلته من اآلداب ) : ( هـ٤٦٥:ت(وقال أبو القاسم القشريى : قال ابن عطاء
  )يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة مما 

                                                
يف رسالة  خصصنا احلديث عن مقامات أهل اهللا اليت ورد احلديث عنها يف النصوص، وأشار إليها صديقو هذه األمة) ١(

، ولذلك فإن ما سنذكره هنا جمرد إشارات إىل بعض املقامات، وبعض الضوابط املرتبطة )رسائل السالم(من ) معارج الصديقني(
 .ا دون تفاصيلها

 .رواه البخاري) ٢(
 .١١٩ص ،طبقات الصوفية) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 . ٣٦٨ص ،طبقات الصوفية) ٥(



 ٣٤٦

وقد مسعت من الناس من .. امرؤ مأل اهللا قليب باملخافة من البدع ولكين .. وعيت كل ما ذكرمت : قلت
وليس للضالل من اية إال .. وليس لسبيل البدعة من اية إىل الضالل .. ذا السبيل سبيل بدعة يذكر أن ه

  .. النار 
  ؟اإلسالم طاعة وعبادة، واإلميان نور وعقيدة، واإلحسان مراقبة ومشاهدةأليس : قال
اهللا  أن تعبد:( ذلك يف حديث الدين، وقد قال عن اإلحسان  وقد وضح رسول اهللا .. بلى : قلت

  ١)كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك
فليس ما حنن فيه إال البحث عن .. هو مؤسس هذه الطريقة  فلذلك حنن نعتقد أن رسول اهللا : قال

  .ذلك املقام الذي نعبد اهللا فيه، وكأننا نراه.. مقام اإلحسان 
: و صديقنا يف هذه الطريقةاحملدث املعروف، وهحممد صديق الغماري  يسيدلقد قال : قال ابن عطاء

الذي هو الطريقة، فدينه ) اإلحسان( فإنه كما يف احلديث عبارة عن األركان الثالثة، فمن أخل ذا املقام(
فغاية ما تدعو إليه الطريقة وتشري إليه هو مقام اإلحسان؛ بعد تصحيح  ،ناقص بال شك لتركه ركناً من أركانه

  ٢)اإلسالم واإلميان
وهذا العلم ـ يعين التصوف ـ :(  ابن خلدون يف مقدمتهوقال قبله صديقنا يف الطريقة  :قال الكرماين

من العلوم الشرعية احلادثة يف امللَّة؛ وأصله أن طريقة هؤالء القوم مل تزل عند سلف األمة وكبارها من الصحابة 
نقطاع إىل اهللا تعاىل، واإلعراض والتابعني ومن بعدهم طريقة احلق واهلداية، وأصلها العكوف على العبادة، واال

عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد يف ما يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه، واالنفراد عن اخللق، واخللوة 
فلما فشا اإلقبال على الدنيا يف القرن الثاين وما بعده، وجنح . للعبادة، وكان ذلك عاماً يف الصحابة والسلف

  ٣)دنيا، اختص املقبلون على العبادة باسم الصوفيةالناس إىل خمالطة ال
ويعضد ما ذكره ابن خلدون يف : (تعليقا على كالم ابن خلدون الغماريوقد قال سيدي : قال ابن عطاء

يف  )والة مصر(تاريخ ظهور اسم التصوف ما ذكره الكندي ـ وكان من أهل القرن الرابع ـ يف كتاب 
وكذلك ما ذكره . هر باالسكندرية طائفة يسمون بالصوفية يأمرون باملعروفإنه ظ: حوادث سنة املائتني

إن املأمون يوماً جلالس، إذ دخل عليه علي بن : حاكياً عن حيىي بن أكثم فقال )مروج الذهب(املسعودي يف 
مناظرة، رجل واقف بالباب، عليه ثياب بيض غالظ، يطلب الدخول لل! يا أمري املؤمنني: صاحل احلاجب، فقال

  ٤)فهاتان احلكايتان تشهدان لكالم ابن خلدون يف تاريخ نشأة التصوف. فعلمت أنه بعض الصوفية
  
 
  

                                                
 .رواه مسلم ) ١(
 . ٦ص  ،للمحدث حممد صديق الغماري، نتصار لطريق الصوفيةاال) ٢(
 .٣٢٩ص ، مقدمة ابن خلدون) ٣(
 .١٨ـ  ١٧ص، االنتصار لطريق الصوفية) ٤(



 ٣٤٧

  ـ التطهري ١
بعد أن امتألت قناعة بصحة املنهج التربوي الذي يسري عليه أبو مدين ومجاعته من أهل اهللا طلبت منه أن 

اليت ميرون ا، ألنال مثار هذا الشعاع من أشعة اهلداية أنضم إىل مريديهم، فأسري كما يسريون، وأمر باملقامات 
  .النبوية، لكين اشترطت عليهم أن ال أسري خطوة معهم إال بشاهدي عدل من الكتاب والسنة

وأخربوين أن كل أهل اهللا نص على هذا، ودعا إىل هذا، فال .. وقد وافقوين على ذلك، بل حثوين عليه 
  . ول اهللا خري يف هدي يعارض ما جاء به رس

  :اخلشية
وكان مرتال بعيدا .. ، وقد سرت إليه بصحبة رومي )اخلشية(كان أول مرتل بدأت به سريي إىل اهللا مرتل 

.. هذا مرتل خصصه أهل اهللا ملأل القلوب باخلشية : قال يل رومي، وهو يشري إليه.. عن العمران، وممتلئا باملهابة 
 مأل قلوم بكل ما ميلؤها باخلشية، وستجلس معهم، وستتأدب معهم وسترى فيه قوما من الناس ال هم هلم إال

  .بآداب هذا  املقام
  .فأنا ال أقدم على أمر حىت أعلم حكم اهللا فيه.. لقد عرفت شرطي : قلت
جممعون على أن اخلشبة مقام من مقامات السالكني إىل .. وكل أهل اهللا .. كل النصوص املقدسة : قال

  .يف طريق أهل اهللا إال إذا صحبته اخلشية من اهللاحركة أن يتحرك السالك  اهللا، وأنه ال ميكن
ومن يطعِ اللَّه ﴿ :، وقال)٣:طـه(إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى﴾  ﴿:يذكر ذلك، ويدعو إليهلقد قال تعاىل 

الَّذين يبلِّغونَ رِساالت اللَّه ويخشونه ﴿ :، وقال )٥٢:رالنو(ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ﴾ 
إِنَّ الَّذين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ لَهم ﴿ :، وقال )٣٩:األحزاب(وال يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه حِسيباً﴾ 

 ﴾كَبِري رأَجةٌ ورفغوقال  ،)١٢:امللك(م: ﴿ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيابِهاً مشتاباً متك يثدالْح نسلَ أَحزن اللَّه
ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج نيلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لضي نماُء وشي نم لِ اللَّه

 ﴾اده نم ا لَه٢٣:الزمر(فَم(ى﴾ ﴿ :، وقالشخي نم ذَّكَّريس)١٠:األعلى(  
﴿ ومنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة :وقال تعاىل يف وصف دعاء عباده املؤمنني 

، وهذا الدعاء يبني حقيقة تصور املؤمن للحياة مقارنة مع دعاء الغافلني )٢٠١:البقرة) (حسنةً وقنا عذَاب النارِ
﴿ فَمن الناسِ من يقُولُ :اجلاهلني الذين أخرب اهللا تعاىل عنه بأم يقتصرون يف دعائهم على حاضرهم املشهود 

  )٢٠٠من اآلية: قرةالب)(ربنا آتنا في الدنيا وما لَه في الْآخرة من خالقٍ
﴿ جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها وأَزواج مطَهرةٌ :وقال يف وصف عباده الذين أعد هلم 

اللَّه نانٌ مورِضا ذُ) :١٥من اآلية: آل عمران)(ولَن را فَاغْفنا آمنا إِننبقُولُونَ ري ينارِ﴿ الَّذالن ذَابا عنقا ونوبن (
  ،)١٦:آل عمران(

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ  :وقال يف وصف أويل األلباب
نفَق كانحبالً ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاومارِالسالن ذَاب١٩١:آل عمران) (ا ع(  

﴿ والَّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراماً إِنها :وقال يف وصف عباد الرمحن 



 ٣٤٨

  ) ٦٦ـ  ٦٥:الفرقان) (ساَءت مستقَراً ومقَاماً
ك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ ﴿ أُولَئ:وقال يف وصف عباده املقربني 

  ) ٥٧:االسراء) (رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً
ذين هم من عذَابِ ربهِم ﴿ والَّ:وأخرب أن من صفات عباده الصاحلني الشفقة من عذاب اهللا ، قال تعاىل 

﴿ إِنا كُنا قَبلُ في أَهلنا مشفقني فَمن اللَّه علَينا :، وأخرب عن أهل اجلنة أم يقولون ) ٢٧:املعارج) (مشفقُونَ
  )٢٧:الطور) (ووقَانا عذَاب السمومِ

﴿ ذَلك لمن خاف مقَامي :فني من اهللا ، قال تعاىل وأخرب تعاىل أن توريث األرض ال يكون إال للخائ
يدعو افخ١٤من اآلية: ابراهيم)(و ( م:بعد قوله تعاىلهدعب نم ضالْأَر كُمننكسلَنو ﴿)(١٤من اآلية: ابراهيم (  

منه مرتبطة مبدى وهكذا ، فإن مجيع نصوص القرآن الكرمي تدل على أن األمن من عذاب اهللا ، والنجاة 
ينبغي ملن مل حيزن أن :( اخلوف من اهللا ، ومن العذاب الذي أعده ملن عصاه ، وهلذا قال سيدي ابراهيم التيمي

﴿ الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ إِنَّ ربنا لَغفُور :خياف أن يكون من أهل النار ، ألن أهل اجلنة قالوا 
كُورم قالوا )٣٤:اطرف) (شي :، وينبغي ملن مل يشفق أن خياف أن ال يكون من أهل اجلنة أللُ فا قَبا كُنإِن ﴿

نيقفشا منل٢٦:الطور) (أَه(  
  فأين الشاهد الثاين؟.. هذا الشاهد األول : قلت
نني، ومقاما من لقد ورد يف النصوص الكثرية اعتبار اخلشية من اهللا خلقا من أخالق املؤم: قال: قال

ال يلج النار رجلٌ بكى من خشية اهللا حىت يعود اللنب يف الضرع، :(  مقامات السالكي، ففي احلديث قال 
  ١)وال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم

إمام عادلٌ، وشاب نشأ يف عبادة اهللا تعاىل، : سبعةٌ يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله:(  وقال 
قلبه معلق يف املساجد، ورجالن حتابا يف اهللا، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصبٍ ورجلٌ 

إين أخاف اهللا، ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه، ورجلٌ ذكر اهللا : ومجالٍ، فقال
  ٢)خالياً ففاضت عيناه

قطرة دموعٍ من خشية اهللا، وقطرة دمٍ : عاىل من قطرتني وأثرينليس شيٌء أحب إىل اهللا ت:(  وقال 
  ٣)فأثر يف سبيل اهللا تعاىل، وأثر يف فريضة من فرائض اهللا تعاىل: وأما األثران. راق يف سبيل اهللا

فهل ورد يف الفعل ما يؤكده، فإين رأيت نفرا حيتقرون ..  هذا ما ورد به النص من أقوال النيب : قلت
  وهم يذكرون أن العارفني الكبار مبنأى عنه؟.. ا املقام، ويعتربنه دليال على قصور السالكني مثل هذ

أعظم الناس خشية هللا، وقد حدث أعرف العارفني باهللا، وكان مع ذلك  كان رسول اهللا لقد : قال
، سول اهللا فرخص فيه، فترته عنه قوم، فبلغ ذلك ر ،صنع شيئا أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ جابر 

                                                
 .حديثٌ حسن صحيح: الترمذي وقالرواه ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .حديثٌ حسن: وقال ،الترمذيرواه ) ٣(
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عن الشئ أصنعه؟ فواهللا إين ألعلمهم باهللا، وأشدهم له  ما بال أقوام يترتهون: (فخطب، فحمد اهللا، مث قال
  ١)خشية

يا : وهو واقف على الباب وأنا أمسع أن رجال قال لرسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ عائشة وحدثت 
وأنا أصبح جنبا، وأنا أريد الصوم، : (ل اهللا رسول اهللا إين أصبحت جنبا، وأنا أريد الصوم، فقال رسو

يا رسول اهللا إنك لست مثلنا، قد غفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر، : ، فقال له الرجل)فأغتسل وأصوم
   ٢)واهللا إين ألرجو أن أكون أخشاكم هللا، وأعلمكم مبا أتقي: (، وقالفغضب رسول اهللا 

أيقبل الصائم؟ فقال رسول اهللا : أنه سأل رسول اهللا عنه ـ ـ رضي اهللا عمر بن أيب سلمة وحدث 
):سل هذه ألم سلمة( فأخربته أن رسول اهللا ،  يصنع ذلك، فقال له رسول اهللا ) : أما أنا، واهللا إين

  ٣)ألتقاكم هللا، وأخشاكم له
لوال : (أرسل وصيفة له فأبطأت عليه، فقال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ أم سلمة وحدثت 

  ٤)خوف القصاص ألوجعتك ذا السواك
قاربوا، وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو : (قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ هريرة  وحدث أبو
  ٥)وال أنا، إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل: (وال أنت ؟ قال: ، قالوا)أحد منكم بعلمه

أوه من عذاب : (ويقول ،يتأوه كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ صفوان بن عوف وحدث 
  ٦)اهللا أوه من قبل أن ال تنفع أوه

اللهم : (على ركبته، وقال ما هبت ريح قط إال جثا النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس وحدث 
   ٧)اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا

بت الريح، أو مسع صوت الرعد إذا ه كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة وحدث أبو 
  .٨تغري لونه، حىت عرف ذلك يف وجهه

مستجمعا قط ضاحكا، حىت ترى  ما رأيت رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة  وحدثت
إذا رأى غيما تلون وجهه، وتغري، ودخل، وخرج، وأقبل، وأدبر  هلواته إمنا كان يتبسم، وكان رسول اهللا 

يا رسول اهللا، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه املطر، وأراك إذا : ، قالتفإذا أمطرت سري عنه
يا عائشة، وما يؤمنين أن يكون عذاب؟ قد عذب اهللا عز وجل : (رأيت فيما عرف يف وجهك الكراهة، فقال

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .مالكرواه ) ٢(
 .مسلمرواه ) ٣(
 .ابن سعدرواه ) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٦(
 .الشافعيرواه ) ٧(
 .ابن مردويهرواه ) ٨(
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   ١)٢٤اآلية من: االحقاف)(هذَا عارِض ممطرنا  ﴿: قوما بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا
: يا رسول اهللا شبت، قال: وحدث مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ أم سألوا رسول اهللا 

  ٢)شيبتين هود، والواقعة، واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت(
شيبتين هود وأخواا، وذكر القيامة وقصص : (قال بلغين أن رسول اهللا : عمران اجلوين قالوحدث أبو 

  ٣)األنبياء واألمم
من : هود(﴾ فَاستقم كَما أُمرت ﴿ :ملا نزلت هذه اآلية : قالـ رضي اهللا عنه ـ احلسن وحدث 

  ٤)مشروا وأمثروا فما رئي ضاحكا: ( قال رسول اهللا  )١١٢١اآلية
لم والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أع: (قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ هريرة  وحدث أبو

  ٥)لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال
كيف أنعم، وصاحب الصور قد : (قال أن رسول اهللا وحدث مجع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ 

: وماذا نقول يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا) التقم القرن، وحىن جبهته، وأصغى بسمعه، ينتظر مىت يؤمر فينفخ ؟
  ٦)قولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل(

حىت  )١من اآلية: االنسان)(هلْ أَتى ﴿ : قرأ رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ذر  وحدث أبو
إين أرى ما ال ترون، وأمسع ما ال تسمعون، أطت السماء، وحق هلا أن تئط، ما فيها موضع : (ختمها، مث قال

بكيتم كثريا، وما تلذذمت أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا هللا، لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليال، ول
  ٧)بالنساء على الفرش، وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا تعاىل

) ١٢(إِنَّ لَدينا أَنكَالًا وجحيما ﴿ :قرأ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب حرب بن املسور و
  .٨لغ إليها صعقفلما ب ،)املزمل(﴾ )١٣(وطَعاما ذَا غُصة وعذَابا أَليما 

فرأيناه كئيبا، فقال  إنا يوما عند رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنهما ـ قاال أبو سعيدوأنس وحدث 
                                                

ذَا عارِض فَلَما رأَوه عارِضاً مستقْبِلَ أَوديتهِم قَالُوا ه﴿ :وما يدريك كما قال قوم : ويف لفظرواه البخاري ومسلم، ) ١(
يمأَل ذَابا عيهف رِيح بِه ملْتجعتا اسم ولْ ها بنرطم٢٤:االحقاف(﴾  م( 

وصححه احلاكم عن ابن عباس وسعيد بن منصور، وابن عساكر عن أنس، والترمذي يف الشمائل  ،الترمذي وحسنهرواه ) ٢(
عمران بن حصني، وابن سعد عن حممد بن علي بن احلسني، والطرباين وأبو يعلى برجال ثقات عن أيب جحيفة، وابن عساكر عن 

 وقد أخطأ من ذكر..  قال أصحاب رسول اهللا : وقال أنس: إن أبا بكر قال: قال ابن عباس ـبسند صحيح  ـوابن مردويه 
 .يف املوضوعاتهذا احلديث 

 .أمحد يف الزهدرواه ) ٣(
 .ابن أيب حامترواه ) ٤(
 . ومسلمرواه البخاري ) ٥(
عن أيب سعيد، وأبو نعيم عن  -وحسنه  -أمحد والطرباين عن ابن عباس، وسعيد بن منصور، وأمحد، والترمذي رواه ) ٦(
 .جابر
 .احلاكمرواه ) ٧(
 وابن جرير، وابن أيب داود يف الشريعة، وابن أبو عبيدة يف فضائله، وأمحد يف الزهد، وابن أيب الدنيا يف نعت اخلائفني،رواه ) ٨(

 .عدي، وابن نصر، والبيهقي يف الشعب
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مسعت هدة، ومل أمسع مثلها فأتاين جربيل فسألته : (يا رسول اهللا، بأيب أنت وأمي، فقال رسول اهللا : بعضنا
ا، فهذا حني بلغت قعرها، أحب أن يسمعك هذه صخرة هدت من شفري جهنم، من سبعني خريف: عنها، فقال

  .١ضاحكا مل ء فيه حىت قبضه اهللا تعاىل ، فما رؤي رسول اهللا )صوا
يا مقلب القلوب، ثبت : (يقول مسعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ النواس بن مسعان وحدث 
 ٢)قليب على دينك

  فما فعل الورثة من بعده؟..  هذا فعل رسول اهللا : قلت
مل يورث دينارا وال درمها وإمنا  ورسول اهللا .. ال يكتمل إرث الوارث حىت تصح نسبته ملورثه : قال

  .فمن أخذ حظه منها، فهو الوارث.. ورث علوما وأعماال وأحواال 
  .فأخربين من أخبارهم ما يطمئن به قليب، وتسكن له نفسي، وتقر له عيين، وتنبعث به مهيت: قلت
الذين تتلمذوا على يديه، فقد كانوا أعظم الناس خمافة هللا، وقد وصفهم  سول اهللا أما أصحاب ر: قال

فما أري أحداً يشبههم، واهللا إن ، لقد رأيت أثراً من أصحاب رسول اهللا :( علي ـ رضي اهللا عنه ـ فقال 
 يراوحون بني كانوا ليصبحون شعثاً غرباً صفراً، بني أعينهم مثل ركب املعزي، قد باتوا يتلون كتاب اهللا

أقدامهم وجباههم، إذا ذكر اهللا مادوا كما متيد الشجرة ىف يوم ريح، فاملت أعينهم حىت تبل واهللا ثيام، واهللا 
  )لكأن القوم باتوا غافلني

موعظةً وجلت منها  وعظنا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ف العرباض بن ساريةووصفهم 
  .٣وذرفت منها العيون ،القلوب
قتل مصعب بن : أيت بطعامٍ وكان صائماً، فقالـ رضي اهللا عنه ـ أنه  عبد الرمحن بن عوفروي عن و

عمريٍ، رضي اهللا عنه، وهو خري مين، فلم يوجد له ما يكفن فيه إال بردةٌ إن غطي ا رأسه بدت رجاله، وإن 
قد خشينا  ـينا من الدنيا ما أعطينا أعط: أو قال ـ غطي ا رجاله بدا رأسه، مث بسط لنا من الدنيا ما بسط

  . ٤مث جعل يبكي حىت ترك الطعام ،أن تكون حسناتنا عجلت لنا
وروي أن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ عندما طعن جعل يتأمل، فقال له ابن عبـاس ـ رضي 

وأحسنت صحبته، مث  يا أمري املؤمنني ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول اهللا :( اهللا عنه ـ وكأنه يجزعه 
فارقت وهو عنك راض، مث صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، مث فارقت وهو عنك راض، مث صحبت 

أما ما ذكرت من :( ، فقال عمر )صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهـم عنك راضون
ما ذكرت من صحبة أيب بكر ورضاه فإمنا  ورضاه، إن ذلك من من اهللا تعاىل علي، وأما صحبة رسول اهللا 

ذلك من من اهللا جل ذكره علَي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك، واهللا لو أن يل 

                                                
 .ابن أيب شيبة برجال ثقات، والطرباين عن أيب سعيد، وابن أيب الدنيارواه ) ١(
 .احلارث بن أيب أسامةرواه ) ٢(
 .حديث حسن صحيح: أبو داود، والترمذي وقال رواه ) ٣(
 .البخاريرواه ) ٤(
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وددت أن ذلك كفافاً ال :( ، ويف رواية قال ١)قبل أن أراه طالع األرض ذهباً الفتديت به من عذاب اهللا 
  )علي وال يل

لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بني يدي اهللا عز :( نفسه قبل ذلك، فقال وقد حدث عن 
  )  وجل

وأخذ يوماً تبنة  ،كان يسقط من اخلوف إذا مسع آية من القرآن مغشياً عليه، فكان يعاد أياماًه وروي أن
 كنت نسياً منسياً، يا ليتين مل يا ليتين كنت هذه التبنة، يا ليتين مل أك شيئاً مذكوراً، يا ليتين: من األرض فقال

من خاف اهللا مل يشف غيظه، ومن :( وكان يقول ..  خطان أسودان من الدموع هوكان يف وجه. . تلدين أمي
  )اتقى اهللا مل يصنع ما يريد، ولوال يوم القيامة لكان غري ما ترون

) وإِذَا الصحف نشرت﴿ :عاىل وانتهى إىل قوله ت )١:التكوير) (إِذَا الشمس كُورت﴿ :وملا قرأ 
  .خر مغشياً عليه)١٠:التكوير(

إِنَّ عذَاب ﴿ :وقف يستمع، فلما بلغ قوله تعاىل ،لطورا ومر يوماً بدار إنسان وهو يصلي ويقرأ سورة
 عاقلَو كب٧(ر ( ٍعافد نم ا لَهم)اناً، ورجع إىل واستند إىل حائط ومكث زم ،نزل عن محاره) الطور(﴾ )٨

  .مرتله فمرض شهراً يعوده الناس وال يدرون ما مرضه
﴿ ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من :وروي أن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ سئلت عن عن قوله تعاىل 

، )٣٢:فاطر) (ق بِالْخيرات بِإِذْن اللَّه ذَلك هو الْفَضلُ الْكَبِريعبادنا فَمنهم ظَالم لنفِْسه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِ
،  أي بين هؤالء يف اجلنة، أما السابق باخلريات فمن بقى على عهد رسـول اهللا :( فقالت جميبة من سأهلا 

الظامل لنفسه فمثلي وشهد له الرسول باجلنة، وأما املقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حىت حلق م، وأما 
   ٢)ومثلكم
  .ومل أخلق بشراً ،ليتين مثلك يا طائر: قال لطائرـ رضي اهللا عنه ـ روي أن أبا بكر الصديق و

 وددت لو أين شجرة تعضد: ـ رضي اهللا عنه ـ وقال أبو ذر.  
   . وددت أن أكون رماداً تنسفين الرياح يف يوم عاصف: ـ رضي اهللا عنه ـ  وقال عمران بن حصني

وددت أين كبش فيذحبين أهلي فيأكلون حلمي وحيسون : ـ رضي اهللا عنه ـوقال أبو عبـيدة بن اجلراح 
  .مرقي

  فما فعل من بعدهم؟..  هؤالء أصحاب رسول اهللا : قلت
وقد وصفهم علي ـ .. منهم من سار على هديهم، وسلك سبيلهم، وهؤالء ال ختلو منهم األرض : قال

إما ظاهر مكشوف وإما خائف مقهور لكيال تبطل  ، ختلو األرض من قائم هللا حبجةال:( فقال رضي اهللا عنه ـ 
وأمثاهلم يف  ،أعيام مفقودة ،وكم وأين أولئك؟ هم األقلون عدداً األعظمون قدراً ،حجج اهللا تعاىل وبيناته

قلوب أشباههم، هجم م  حيفظ اهللا تعاىل م حججه حىت يودعوها من وراءهم ويزرعوها يف ،القلوب موجودة
                                                

 .رواه البخاري ) ١(
 .رواه  الطيالسي) ٢(
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العلم على حقيقة األمر فباشروا روح اليقني فاستالنوا ما استوعر منه املترفون وأنسوا مبا استوحش منه الغافلون، 
أولئك أولياء اهللا عز وجل من خلقه وأمناؤه وعماله يف أرضه  ،صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باحملل األعلى

  )واشوقاه إىل رؤيتهم(: بكى وقالمث  ،)والدعاة إىل دينه
إن املؤمنني قوم ذلت واهللا منهم االمساع واألبصار :( ووصفهم احلسن البصري ـ رضي اهللا عنه ـ فقال 

﴿ وقَالُوا الْحمد للَّه :واألبدان حىت حسبهم اجلاهل مرضى ، وهم واهللا أصحاب القلوب ، أال تراه يقول تعاىل 
، واهللا لقد كابدوا يف الدنيا حزنا شديدا ، وجرى عليهم ما )٣٤من اآلية: فاطر(الْحزنَ ﴾  الَّذي أَذْهب عنا

جرى على ما جرى على من كان قبلهم ، واهللا ما أحزم ما أحزن الناس ، ولكن أبكاهم وأحزم اخلوف من 
  )النار

  .فال تصفو القلوب إال بأخبار الصاحلني.. فحدثين من أخبارهم : قلت
ما هذا الذي : إذا توضأ اصفر لونه، فيقول له أهلهـ رضي اهللا عنه ـ كان علي بن احلسني لقد  :قال

  أتدرون بـني يدي من أريد أن أقوم؟: يعتادك عند الوضوء؟ فيقول
  .كنا إذا جلسنا إىل الثوري كأن النار قد أحاطت بنا ملا نرى من خوفه وجزعه: وقال موسى بن مسعود
) هذَا كتابنا ينطق علَيكُم بِالْحق إِنا كُنا نستنِسخ ما كُنتم تعملُونَ﴿ : ماًوقرأ مضر القارىء يو

عصيتك جهدي أبداً،  وعزتك ال: فبكى عبد الواحد بن زيد حىت غشي عليه، فلما أفاق قال، )٢٩:اجلاثـية(
  .فأعين بتوفيقك على طاعتك

قد كان يقرأ عنده احلرف لأن يسمع شيئاً من القرآن لشدة خوفه، و وكان املسور بن خمرمة ال يقوى
يوم نحشر الْمتقني إِلَى  ﴿ :واآلية فيصيح الصيحة فما يعقل أياماً، حىت أتى عليه رجل من خثعم فقرأ عليه

أنا من ارمني ولست من :( فقال ، )ميمر(﴾ )٨٦(ونسوق الْمجرِمني إِلَى جهنم وِردا ) ٨٥(الرحمنِ وفْدا 
  .فلحق باآلخرة ،، أعد علي القول أيها القارىء، فأعادها عليه فشهق شهقة)املتقني

ولَو ترى إِذْ وقفُوا علَى ربهِم قَالَ أَلَيس هذَا بِالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ ﴿ : وقرىء عند حييـى البكاء
 فصاح صيحة مكث منها مريضاً أربعة أشهر يعاد من أطراف، )٣٠:األنعام) (لْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَفَذُوقُوا ا
  .البصرة

بـينما أنا أسري يف بعض جبال بـيت املقدس إذ هبطت إىل واد هناك، فإذا أنا : وقال بعض الصاحلني
صوت، فإذا أنا بروضة عليها شجر ملتف، وإذا أنا بصوت قد عال وإذا تلك اجلبال جتيبه هلا دوي عال فاتبعت ال

يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضراً وما عملَت من سوٍء تود لَو ﴿ :برجل قائم فيها يردد هذه اآلية 
 هفْسن اللَّه كُمذِّرحييداً وعداً بأَم هنيبا وهنيفجلست خلفه أمسع كالمه : ، قال)٣٠من اآلية: آل عمران)(أَنَّ ب

مث انتظرت إفاقته، فأفاق . وا أسفاه هذا لشقائي: وهو يردد هذه اآلية إذ صاح صيحة خر مغشياً عليه، فقلت
أعوذ بك من مقام الكذابـني، أعوذ بك من أعمال البطالني، أعوذ بك من : بعد ساعة فسمعته وهو يقول

لك خشعت قلوب اخلائفني، وإليك فزعت آمال املقصرين، ولعظمتك ذلت قلوب : ، مث قالإعراض الغافلني
ما يل وللدنيا وما للدنيا ويل؟ عليك يا دنيا بأبناء جنسك وأالف نعيمك إىل : العارفني، مث نفض يده فقال
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لتراب يبلون، وعلى أين القرون املاضية وأهل الدهور السالفة، يف ا: حمبـيك فاذهبـي وإياهم فاخدعي، مث قال
وكيف يفرغ من يبادر األوقات : يا عبد اهللا أنا منذ اليوم خلفك أنتظر فراغك، فقال: الزمان يفنون، فناديته

أنت هلا ولكل : وتبادره خياف سبقها باملوت إىل نفسه؟ أم كيف يفرغ من ذهبت أيامه؟ وبقيت آثامه؟ مث قال
، )٤٧من اآلية: الزمر(﴾وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونوا يحتِسبونَ ﴿:شدة أتوقع نزوهلا، مث هلا عين ساعة وقرأ 

قد خرجت روحه فدنوت منه، فإذا هو : مث صاح صيحة أخرى أشد من األوىل وخر مغشياً عليه فقلت
من أنا، ما خاطري؟ هب يل إساءيت من فضلك وجللين بسترك واعف عن : يضطرب، مث أفاق وهو يقول

: بالذي ترجوه لنفسك وتثق به إال كلمتين فقال: نوبـي بكرم وجهك إذا وقفت بـني يديك، فقلت لهذ
  .عليك بكالم من ينفعك كالمه، ودع كالم من أوبقته ذنوبه

وروي أن الفضيل رئي يوم عرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى احملترقة، حىت إذا كادت الشمس 
  .واسوأتاه منك وإن غفرت، مث انقلب مع الناس: ع رأسه إىل السماء وقالتغرب قبض على حليته مث رف

يا فىت، هل : ومر احلسن بشاب وهو مستغرق يف ضحكه وهو جالس مع قوم يف جملس؛ فقال له احلسن
فما هذا الضحك؟ قال : قال. ال: فهل تدري إىل اجلنة تصري أم إىل النار؟ قال: قال. ال: مررت بالصراط؟ قال

  .ؤي ذلك الفىت بعدها ضاحكاًفما ر
يا أمري املؤمنني، اعلم أنك : فقال: عظين يا يزيد: ودخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد العزيز فقال

يا أمري املؤمنني ليس بـينك وبـني آدم أب إال ميت، : زدين، قال: لست أول خليفة ميوت، فبكى مث قال
  .املؤمنني ليس بـينك وبـني اجلنة والنار مرتل، فخر مغشياً عليه يا أمري: زدين يا يزيد، فقال: فبكى مث قال

يا أبا العباس، لقد وعظت : فقال ،وعظت يوماً يف جملس، فقام شاب من القوم: وعن ابن السماك قال
لقد قطع قلوب اخلائفني : وما هي رمحك اهللا؟ قال قولك: قلت. اليوم بكلمة ما كنا نبايل أن ال نسمع غريها

مث غاب عين ففقدته يف الس اآلخر فلم أره، فسألت عنه فأخربت أنه . لودين إما يف اجلنة أو يف النارطول اخل
يا أبا العباس ذلك من قولك لقد قطع : يا أخي ما الذي أرى بك؟ فقال: مريض يعاد، فأتيته أعوده فقلت

يا أخي ما : محه اهللا فرأيته يف املنام فقلتمث مات ر: قال. قلوب اخلائفني طول اخللودين إما يف اجلنة أو يف النار
  .بالكلمة: مباذا؟ قال: قلت. غفر يل ورمحين وأدخلين اجلنة: فعل اهللا بك؟ قال

  .لقد دب االحنراف إىل هذه األمة، فنسيت خشية را، وراحت تنشغل مبخافة الشياطني: قلت
  .يمة من سنن رسول اهللا وحنن يف هذا املرتل الذي تراه أمامك حنيي هذه السنة العظ: قال
  عرفت سنية اخلشية، ومل أعرفها تأثريها السلوكي؟: قلت
  أمل تقرأ ما قصة القرآن الكرمي علينا من قصة ابين آدم؟: قال
من أَحدهما ولَم واتلُ علَيهِم نبأَ ابني َآدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل .. بلى : قلت

 نيقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالَْآخ نلْ مقَبت٢٧(ي ( طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدي إِلَي طْتسب نلَئ
إِني أُرِيد أَنْ تبوَء بِإِثْمي وإِثْمك فَتكُونَ من أَصحابِ ) ٢٨(لْعالَمني يدي إِلَيك لأَقْتلَك إِني أَخاف اللَّه رب ا

 نيماُء الظَّالزج كذَلارِ و٢٩(الن ( رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعفَطَو)املائدة(﴾ )٣٠(  
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  ة من اهللا هي احلصن الذي حتصن به األخ الصاحل، فلم متتد يده لقتل أخيه؟أال ترى أن اخلشي: قال
  .ذلك صحيح، وقد ذكره القرآن الكرمي.. بلى : قلت
إن مجيع جيوش الدنيا، ومجيع شرطتها، ومجيع خمابراا لن يستطيعوا أن .. ما ذكره إال لنعترب به : قال

  .. ينشروا األمن الذي تنشره خمافة اهللا وخشيته 
  .. بل يف كل شيء .. ليس ذلك يف هذا وحده 

  :لقد رويت النصوص الكثرية الدالة على تأثري اخلشية يف تزكية النفس وطهريها
ذوقي :( ومن ذلك ما روي أنه انطلق رجل ذات يوم ، فرتع ثيابه ومترغ يف الرمضاء ، وهو يقول لنفسه 

، جيفة بالليل، بطالة بالنهار ، فبينا هو )٨١من اآلية: التوبة(نار جهنم ، ذوقي ﴿ نار جهنم أَشد حراً ﴾ 
أمل يكن لك بد :(  ، فقال له النيب )غلبتين نفسي:( يف ظل شجرة ، فأتاه ، فقال  كذلك إذا أبصر النيب 

  ١)من الذي صنعت ، لقد فتحت لك أبواب السماء، ولقد باهى اهللا بك املالئكة
أنفسهم من غضب اهللا وعقابه إن أملت باملعاصي أو مهت ا ، يقول  وهلذا دأب الصاحلون على حتذير

وحيك يا نفس لو واجهك عبد من عبـيدك بل أخ من :( العزايل يف خماطبة نفسه مستنا بسنة أهل اهللا يف ذلك 
إخوانك مبا تكرهينه كيف كان غضبك عليه ومقتك له فبأي جسارة تتعرضني ملقت اهللا وغضبه وشديد عقابه 

  ظنني أنك تطيقني عذابه؟ أفت
هيهات هيهات جربـي نفسك إن أهلاك البطر عن أليم عذابه فاحتبسي ساعة يف الشمس أو يف بـيت 

  احلمام أو قربـي أصبعك من النار ليتبـني لك قدر طاقتك؟ 
 أم تغترين بكرم اهللا وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادتك فما لك ال تعولني على كرم اهللا تعاىل يف
مهمات دنياك، فإذا قصدك عدو فلم تستنبطني احليل يف دفعه وال تكلينه إىل كرم اهللا تعاىل، وإذا أرهقتك حاجة 
إىل شهوة من شهوات الدنيا مما ال ينقضي إال بالدينار والدرهم فمالك ترتعني الروح يف طلبها وحتصيلها من 

لى كرت أو يسخر عبداً من عبـيده فيحمل إليك وجوه احليل فال تعولني على كرم اهللا تعاىل حىت يعثر بك ع
  حاجتك من غري سعي منك وال طلب؟ 

أفتحسبـني أن اهللا كرمي يف اآلخرة دون الدنيا وقد عرفت أن سنة اهللا ال تبديل هلا، وأن رب اآلخرة 
  ) والدنيا واحد، وأن ليس لإلنسان إال ما سعى

ضة اهللا بتذكري النفس بقصورها وضعفها وعدم إطاقتها وكانوا يطردون الغفلة عن اهللا، ومييتون شهوة معار
إين مسرف ! يا أبا إسحاق: عذاب اهللا، يروى أن رجال جاء إىل إبراهيم بن أدهم ـ رضي اهللا عنه ـ فقال

إن قبلت مخس خصال وقدرت عليها مل : فاعرض علي ما يكون هلا زاجراً ومستنقذاً لقليب قال ،على نفسي
أما األوىل فإذا أردت أن تعصي اهللا عز وجل فال : قال! هات يا أبا إسحاق: لذة قالتضرك معصية ومل توبقك 

أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ ! يا هذا: فمن أين آكل وكل ما يف األرض من رزقه؟ قال له: تأكل رزقه قال
! أعظم من األوىل هذه: وإذا أردت أن تعصيه فال تسكن شيئاً من بالده قال الرجل: قال! ال هات الثانية: قال

                                                
 .بن أيب الدنيا وهو مرسل وخرج الطرباين حنوه من حديث بريدة موصوال ويف اسناده من ال يعرف حالهرواه ا) ١(
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أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن ! يا هذا: إذا كان املشرق واملغرب وما بينهما له فأين أسكن؟ قال! يا هذا
إذا أردت أن تعصيه وأنت حتت رزقه ويف بالده فانظر موضعاً ال : قال! ال هات الثالثة: بالده وتعصيه؟ قال

أفيحسن ! يا هذا: كيف هذا وهو مطلع على ما يف السرائر؟ قال !يا إبراهيم: يراك فيه مبارزاً له فاعصه فيه قال
إذا جاءك : قال! ال هات الرابعة: قال! أن تأكل رزقه وتسكن بالده وتعصيه وهو يراك ويرى ما جتاهره به؟

! ال يقبل مين: أخرين حىت أتوب توبة نصوحاً وأعمل هللا عمالً صاحلاً قال: ملك املوت ليقبض روحك فقل له
فأنت إذا مل تقدر أن تدفع عنك املوت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء مل يكن له تأخري فكيف ترجو ! ا هذاي: قال

إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إىل النار فال تذهب معهم : قال! هات اخلامسة: قال! وجه اخلالص؟
أنا أستغفر ! حسيب حسيب! يا إبراهيم: لهقال ! فكيف ترجو النجاة إذاً؟: ال يدعونين وال يقبلون مين قال: قال

  .اهللا وأتوب إليه ولزمه يف العبادة حىت فرق املوت بينهما
وكانوا جياهدون أنفسهم يف ذات اهللا مستهينني باملتاعب اليت يالقوا مقارنني إياها باملتاعب اليت تنتظر 

  :املقصرين
: هد نفسه يف العبادات غاية ااهدة فقيل لهكان كرز بن وبرة خيتم القرآن يف كل يوم ثالث مرات، وجيا

: كم مقدار يوم القيامة؟ فقيل: ، فقال١سبعة آالف سنة: كم عمر الدنيا؟ فقيل: قد أجهدت نفسك فقال
أنك لو عشت : كيف يعجز أحدكم أن يعمل سبع يوم حىت يأمن ذلك اليوم؟ يعين: مخسون ألف سنة، فقال

وختلصت من يوم واحد كان مقداره مخسني ألف سنة لكان رحبك عمر الدنيا واجتهدت سبعة آالف سنة 
  كثرياً وكنت بالرغبة فيه جديراً، فكيف وعمرك قصري واآلخرة ال غاية هلا؟

أن من السبعة الذين  وكانوا مييتون الشهوات اليت تصرفهم عن اهللا بالنظر ملا أعد اهللا ، كما أخرب 
ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا رب :( يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله 

كان بالكوفة فىت مجيل الوجه شديد التعبد : ، ويروى من ذلك عن رجاء بن عمر النخعي قال٢)العاملني
 ،فهويها وهام ا عقله ،فنظر إىل جارية منهم مجيلة ،وكان أحد الزهاد فرتل يف جوار قوم من النخع ،واالجتهاد
فأخربه أبوها أا مسماة البن عم هلا واشتد عليهما ما  ،فأرسل خيطبها من أبيها ،مثل الذي نزل بهونزل ا 

قد بلغين شدة حمبتك يل وقد اشتد بالئي بك لذلك مع وجدي : فأرسلت إليه اجلارية ،يقاسيان من أمل اهلوى
 واحدة من هاتني اخلصلتني ال: فقال للرسول ،فإن شئت زرتك وإن شئت سهلت لك أن تأتيين إىل مرتيل ،بك

وال خيمد  ،أخاف ناراً ال خيبو سعريها )١٥من اآلية: األنعام)(إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ﴿ :
واهللا ما أحد ! وأراه مع هذا زاهداً خياف اهللا تعاىل؟: قالتف ،فلما انصرف الرسول إليها فأبلغها ما قال ،هلبها

 وجعلت  ،وألقت عالئقها خلف ظهرها ،مث اخنلعت من الدنيا ،وإن العباد فيه ملشتركون ،ذا من أحدأحق
فرآها  ،فكان الفىت يأيت قربها ،وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبا للفىت وأسفاً عليه حىت ماتت شوقاً إليه ،تعبد

  :كيف أنت وما لقيت بعدي؟ فقالت: وكأا يف أحسن منظر فقال ،يف منامه
                                                

 .بناء على قول ال يصح) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
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ــا  ن ــييب حبكـ ــا حبـ ــة يـ ــم احملبـ   عـ

   
ــان   ــري وإحسـ ــود إىل خـ ــب يقـ    حـ

   
  :إىل ما صرت؟ فقالت: فقال على ذلك

ــه   ــيش ال زوال لــ ــيم وعــ   إىل نعــ

   
  يف جنــة اخللــد ملــك لــيس بالفــاين    

   
ولقد سألتك ريب موالي  ،وال أنا واهللا أنساك: فقالت ،فإين لست أنساك ،اذكريين هناك: فقال هلا

فلم يعش  ،ستأتينا عن قريب: مىت أراك؟ قالت: مث ولت مدبرة فقلت هلا ،لك باالجتهادوموالك فأعانين على ذ
  .الفىت بعد الرؤيا إال سبع ليال حىت مات رمحهما اهللا

.. بعد أن ذكر يل رومي هذه األحاديث امتألت شوقا ألن يكون يل هذا املقام العظيم من مقامات أهل اهللا 
من ـ مع ما فيها من أحزان وآالم ـ وقد رأيت يف اخلشية .. ئا بالربكات وكان مرتال ممتل.. فدخلت املرتل 

  .السرور واللذة ما ال يعدله أي سرور وال لذة
بالفرق الكرب بني اخلوف املمتلئ باآلالم، واخلشية اليت هي خوف مقرون مبحبة وشعور وقد أيقنت حينها 

ماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل اخلوف حركة، واخلشية اجن:( بالرمحة، كما قال ابن القيم
سكونه وقراره يف مكان ال  :إحدامها حركة للهرب منه، وهي حالة اخلوف، والثانية :وحنو ذلك له حالتان

صاحب اخلوف  يلتجىء إىل اهلرب واإلمساك، :( ، وقال مفرقا بني صاحيب احلالني١)يصل إليه فيه، وهي اخلشية
ء إىل االعتصام بالعلم، ومثلهما مثل من ال علم له بالطب، ومثل الطبيب احلاذق، وصاحب اخلشية  يلتجى

  ) فاألول يلتجىء إىل احلمية واهلرب، والطبيب يلتجىء إىل معرفته باألدوية واألدواء
ولْيخش الَّذين  ﴿:فاخلشية يف حقيقتها خوف مقترن برمحة اقتضاه معرفة العزيز الرحيم، ولذلك قال تعاىل

فكأن اآلية تقول ، )٩:النساء(لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافاً خافُوا علَيهِم فَلْيتقُوا اللَّه ولْيقُولُوا قَوالً سديداً﴾ 
كما ختشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم، فكذلك فاخشوا على ورثة غريكم وال حتملوه على تبذير :(  هلم
  .وف على األوالد خوف رمحة ال خوف هروب، فاخل ٢)ماله

من خشي الرحمن بِالْغيبِ وجاَء  ﴿:بل نرى القرآن الكرمي جيمع اخلشية مع اسم الرمحن، كما قال تعاىل 
  .خشيته ليدل أن اخلشية اقتران معرفة العزة بالرمحةفسماه بالرمحن يف حال ، )٣٣:ق(بِقَلْبٍ منِيبٍ﴾ 

  :الرجاء
ن غادرت مرتل اخلشية، واستفدت من علومه وأهله ما مألين خبشية اهللا، انتقلت مع ويل آخر من بعد أ

أولياء اهللا من أصحاب أيب مدين، وهو ابن عطاء، إىل مرتل الرجاء، ويف الطريق إليه طلبت منه أن حيدثين عن 
ـ كما عرفه  الرجاء: الالشهود العدول الذين يشهدون هلذا املرتل، على الشرط الذي شرطته عليهم، فق

                                                
 .١/٥١٢:مدارج السالكني) ١(
 .قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبري والضحاك وجماهد) ٢(



 ٣٥٨

  .١السكون لفضله تعاىل بشواهد العمل يف اجلميع، وإال كان اغتراراًأصحابنا ـ هو 
  ما يعين هذا؟: قلت
.. والرجاء الشيطاين هو الذي يقعد بك عنه .. الرجاء الرباين هو الذي يدفعك إىل طلب ما ترجوه : قال

مانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه وال يجِد لَه لَيس بِأَ﴿ :وقد مساه اهللا تعاىل أماين، فقال 
  )١٢٣:النساء) (من دون اللَّه ولياً وال نصرياً
الكيس من دان نفسه، وعمل ملا :( صاحب هذا النوع من الرجاء عاجزا، فقال  وقد اعترب رسول اهللا 

  ٢)األماين لعاجز من أتبع نفسه هواها، ومتىن على اهللابعد املوت، وا
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ ﴿ :وقد أشار القرآن الكرمي إىل تأثري الرجاء يف السلوك، فقال 

إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هاجروا ﴿ :، وقال )٢١:األحزاب) (لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثرياً
يمحر غَفُور اللَّهو اللَّه تمحونَ رجري كأُولَئ بِيلِ اللَّهي سوا فداهجي ﴿ :، وقال )٢١٨:البقرة) (ووا فهِنال تو

لَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللَّه ما ال يرجونَ وكَانَ اللَّه عليماً ابتغاِء الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْ
أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ﴿ :، وقال )١٠٤:النساء) (حكيماً

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي ﴿ :، وقال )٥٧:االسراء) (ابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراًويخافُونَ عذَ
ادببِع رِكشال يحاً والالً صملْ عمعفَلْي هبقَاَء روا لجركَانَ ي نفَم داحو إِلَه كُما إِلَهمأَنهبر داً ةأَح (

نَ إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصالةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سراً وعالنِيةً يرجو﴿ :، وقال )١١٠:الكهف(
وربت ةً لَنارجوقال )٢٩:فاطر) (ت ،: ﴿قَائاجِداً ولِ ساَء اللَّيآن قَانِت وه نأَم هبةَ رمحو رجريةَ ورالْآخ ذَرحماً ي

  )٩:الزمر) (قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين ال يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ
اَءنا ورضوا بِالْحياة إِنَّ الَّذين ال يرجونَ لقَ﴿ :وقال ـ يف مقابل ذلك ـ عن الذين عطلوا هذا املقام 

ولَو يعجلُ اللَّه للناسِ الشر استعجالَهم ﴿ :، وقال )٧:يونس) (الدنيا واطْمأَنوا بِها والَّذين هم عن آياتنا غَافلُونَ
جرال ي ينالَّذ ذَرفَن ملُهأَج هِمإِلَي يرِ لَقُضيونَبِالْخهمعي انِهِميي طُغا فقَاَءنلَى ﴿ :، وقال )١١:يونس) (ونَ لتإِذَا تو

يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاِء علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين ال يرجونَ لقَاَءنا ائْت بِقُرآن غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما 
وقَالَ ﴿ :، وقال )١٥:يونس) (ي إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍنفِْس

) هِم وعتوا عتواً كَبِرياًِسالَّذين ال يرجونَ لقَاَءنا لَوال أُنزِلَ علَينا الْمالئكَةُ أَو نرى ربنا لَقَد استكْبروا في أَنفُ
نَ ولَقَد أَتوا علَى الْقَرية الَّتي أُمطرت مطَر السوِء أَفَلَم يكُونوا يرونها بلْ كَانوا ال يرجو﴿ :، وقال )٢١:الفرقان(

  )٢٧:النبأ) (كَانوا ال يرجونَ حساباًإِنهم ﴿ :، وعلل سبب كفر الكفار وضالهلم، فقال )٤٠:الفرقان) (نشوراً
مشر عن ساعد اجلد واالجتهاد بصدق وطلبه، شيئا كل من رجا ف.. علمت تأثري الرجاء يف السلوك : قلت

ولكن ما تعلمته يف مرتل اخلشية مألين باخلشية حىت صرت ال أرى يف الكون وال يف ..  هوإخالص حىت ينال
  .ية هللالنصوص إال ما ميأل قليب خش

                                                
 .٧٤ص ،قواعد التصوف) ١(
 .حديثٌ حسن: الترمذي وقال رواه) ٢(



 ٣٥٩

فتكون راجيا يف خشيتك، وخاشيا يف .. والرجاء باخلشية .. ستتعلم هنا كيف تعاجل اخلشية بالرجاء : قال
  .فالكامل هو الذي مجع بينهما.. رجائك 

  كيف ذلك؟: قلت
وهي مقامات يتعامل معها أطباء .. أنت تعلم أن الرجاء واخلوف وغريمها هي من مقامات التطهري : قال

يتعامل األطباء مع األدوية، فالدواء الذي قد يسبب آالما يف أعضاء أخرى ال يكتفي به، بل يصف  القلوب كما
  .معه الطبيب الناصح الدواء الذي يزيل آثاره السلبية

وهلذا يقترن يف القرآن الكرمي ذكر أسباب اخلوف مع أسباب الرجاء حىت ال يطغى أحدمها على اآلخر ، 
  :والقصور يف طغياما ألن الكمال يف اعتداهلما ،

واالقتران بني أسباب اخلوف والرجاء يف القرآن الكرمي قد يكون بذكر صفات اهللا املقتضية للعذاب، 
﴿ نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم وأَنَّ عذَابِي هو :مقرونة بذكر صفاته املقتضية للرمحة، كما قال تعاىل 

الْأَل ذَابالْعيف سبب نزوهلا عن رجل من أصحاب النيب ، وقد روي يف )٥٠:احلجر) (يم طلع علينا : قال
مث أدبر، حىت إذا كان عند ، )ال أراكم تضحكون:(  من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال رسول اللّه 

مل « : للّه يقوليا حممد إن ا: فقال ، إين ملا خرجت جاء جربيل :(  فقال ،احلجر رجع علينا القهقرى
  )٥٠:احلجر(﴿ نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليم ﴾ تقنط عبادي؟ 

يه الْمصري ﴾ ﴿ غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شديد الْعقَابِ ذي الطَّولِ ال إِلَه إِلَّا هو إِلَ:ومثله قوله تعاىل 
  ) ٣:غافر(

﴿ وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم :وقد يكون بذكر األسباب املوجبة للرمحة واألسباب املوجبة للعذاب، كما قال تعاىل 
 ﴾ يددذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر نلَئو كُمنلَأَزِيد متكَرش نوقال )٧:ابراهيم(لَئ ،: ﴿انِيبِأَم سلِ لَيأَه انِيلَا أَمو كُم

ومن يعملْ من الصالحات من ) ١٢٣(الْكتابِ من يعملْ سوًءا يجز بِه ولَا يجِد لَه من دون اللَّه وليا ولَا نصريا 
   )النساء(﴾ )١٢٤(يظْلَمونَ نقريا  ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا

ومنه قوله تعاىل   وقد يكون بذكر مظاهر الرمحة مقرونة مبظاهر العذاب ، وهو كثري يف القرآن الكرمي ، 
: ﴿الْج ابحأَص كلَّةٌ أُولَئلَا ذو رقَت مهوهجو قهرلَا يةٌ وادزِيى ونسوا الْحنسأَح ينلَّذونَ لدالا خيهف مه ةن
كَأَنما أُغْشيت والَّذين كَسبوا السيئَات جزاُء سيئَة بِمثْلها وترهقُهم ذلَّةٌ ما لَهم من اللَّه من عاصمٍ ) ٢٦(

ارِ هالن ابحأَص كا أُولَئمظْللِ ماللَّي نا مطَعق مهوهجونَ ودالا خيهف يونس(﴾ )٢٧(م(  
بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه ﴿ :وقد يكون بذكر أهل النار مقرونني بأهل اجلنة ، كما قال تعاىل 

ملُوا الصالحات والَّذين آمنوا وع﴿ :، مث قال )٨١:البقرة) (خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
  )٨٢:البقرة) (أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ

  .ولكين رأيت بعض من يف مرتل اخلشية يبالغ يف هذا املرتل مبالغة مألتين باملهابة: قلت
ة فالكمال قد يقتضي املبالغة يف أحدمها يف بعض املراحل إليصاله إىل درج.. صحيح ما فعل : قال

االعتدال، ومثل ذلك مثل من به عوز ملادة معينة حيتاجها جسمه، فإنه قد يبالغ فيها إليصال جسمه إىل حال 



 ٣٦٠

  .االعتدال
وقد شبه الغزايل الطغيان الذي قد حيتاج إليه أحدمها بسبب احلاجة باخلبز واملاء ، فاخلبز أفضل للجائع، 

فإن كان اجلوع أغلب فاخلبز أفضل، وإن كان العطش واملاء أفضل للعطشان، فإن اجتمعا نظر إىل األغلب؛ 
  .أغلب فاملاء أفضل، وإن استويا فهما متساويان

  فالكمال يف اعتدال اخلشية والرجاء إذن؟: قلت
، وقال علي )لو وزن خوف املؤمن ورجاؤه العتدال(: ولذلك قيل.. ألن مقتضامها واحد .. أجل : قال

خف اهللا خوفاً ترى أنك لو أتيته حبسنات أهل  ،يا بين:( هذا على  بعض ولدهـ رضي اهللا عنه ـ حيث 
  )األرض مل يتقبلها منك، وارج اهللا رجاء ترى أنك لو أتيته بسيئات أهل األرض غفرها لك

من عبد اهللا تعاىل مبحض اخلوف غرق يف حبار األفكار، ومن عبده مبحض :(  حيي بن معاذوعلى سنته قال 
 وقال مكحول الدمشقي، )رار، ومن عبده باخلوف والرجاء استقام يف حمجة االدكارالرجاء تاه يف مفازة االغت

من عبد اهللا باخلوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجىء، ومن عبده باحملبة فهو زنديق، ومن عبده :( 
  ) باخلوف والرجاء واحملبة فهو موحد

لو نودي ليدخل النار كل الناس إال :( قال  ومن هذه الدرجة كان عمر ـ رضي اهللا عنه ـ ينظر عندما
ولو نودي ليدخل اجلنة كل الناس إال رجالً واحداً خلشيت أن  ،رجالً واحداً لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل

  )أكون أنا ذلك الرجل
  فما سر هذا االعتدال؟: قلت
أوصاف اهللا املقتضية للخوف إن أهل اهللا ال ينظرون يف اخلوف والرجاء ألعماهلم، وإمنا ينظرون إىل : قال

من عالمة االعتماد على العملِ ، نقْصانُ :( والرجاء، ولذلك قال ابن عطاء اهللا معربا عن حال العارفني يف ذلك
  ) الرجاِء عند وجود الزللِ

 لته، ألن العارفنيأن من عالمات تعويل العامل على عمله أن ينقص رجاؤه يف رمحة اهللا عند وجود زأي 
ال ينقص أملهم يف رمحة اهللا إذا قصروا يف الطاعة أو اكتسبوا زلال، قال فلذلك يشاهدون ألنفسهم عمالً، ال 

  : يف بعض قصائده ابن عطاء اهللا 
  وال يمنعـــه ذنـــب مـــن رجـــاءٍ   

   
ــذُّنوب   ــار الـــ ــإنَّ اهللا غَفـــ    فـــ

   
﴿ والَّذين :ك جاء يف تفسري قوله تعاىل وهكذا حال اخلوف ، فإنه عند الكاملني ال يرتبط بالعمل ، ولذل

: قالت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ ) ٦٠:املؤمنون(يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ ﴾ 
جل يصلي ال يا بنت الصديق بل هو الر:( يا رسول اهللا أهو الرجل يزىن ويسرق ويشرب اخلمر وخياف؟ فقال 

  ١)ويصوم ويتصدق وخياف أن ال يتقبل منه
                                                

الفريايب وأمحد وعبد بن محيد والترمذي وابن ماجة وابن أيب الدنيا يف نعت اخلائفني وابن جرير وابن املنذر وابن أيب رواه ) ١(
 .حامت واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي يف شعب االميان



 ٣٦١

  :لكين مسعت الشيخ الدردير يقول ناظما: قلت
ــاءِ    ــى الرجـ ــوف علـ ــبِ اخلـ   وغَلِّـ

   
ــاءِ   ــال تنــ ــوالك بــ ــر ملــ   وســ

   
  .فهو هنا يدعو إىل تغليب اخلوف على الرجاء

للسالكني الذين غلبت  وقد اتفق املربون على طريق اهللا على تقدمي اخلوف.. هو خياطب السالكني : قال
ال لفظ  )األصلح(ما يراد لغريه ينبغي أن يستعمل فيه لفظ :( عليهم رعونة أنفسهم على الرجاء، قال الغزايل 

، وقال يف املفاضلة بني )أكثر اخللق اخلوف هلم أصلح من الرجاء، وذلك ألجل غلبة املعاصي: فنقول )األفضل(
اخلوف أفضل على التأويل الذي يقال فيه اخلبز أفضل من : وجيوز أن يقال مطلقاً:( اخلوف والرجاء

 ،السكنجبـني، إذ يعاجل باخلبز مرض اجلوع، وبالسكنجبـني مرض الصفراء، ومرض اجلوع أغلب وأكثر
   ١)فاحلاجة إىل اخلبز أكثر فهو أفضل، فبهذا االعتبار غلبة اخلوف أفضل

ح هلم غلبة اخلوف، بشرط أنّ ال خيرجهم إىل اليأس فاخللق املوجودة يف هذا الزمان كلهم األصل:( وقال 
وترك العمل وقطع الطمع من املغفرة فيكون ذلك سبباً للتكاسل عن العمل وداعياً إىل االماك يف املعاصي فإن 

ويزعج القلب عن  ،ذلك قنوط وليس خبوف، إمنا اخلوف هو الذي حيث على العمل ويكدر مجيع الشهوات
ويدعوه إىل التجايف عن دار الغرور فهو اخلوف احملمود، دون حديث النفس الذي ال يؤثر يف الركون إىل الدنيا 

  )الكف واحلث ودون اليأس املوجب للقنوط
وهذا باب من أبواب الترهيب، وحاجة املسلم إليه أشد من احلاجة :( وقال صاحب التخويف من النار 

ء بني الشدة والرخا واخلوف يفعل ىف اخلائف ماال يفعل الرجا إىل األول، ألن اإلميان بني اخلوف والرجاء، واملر
ىف الراجى، واخلشية متيز متييزا كافيا وافيا بني اهلالك والناجى، وأن دين االسالم ورد باملهلكات كما جاء 

رغب وحذر، وبشر وأنذر، فهو املخرب الصادق بكال األمرين إخبارا ال خيفى على ذى  باملنجيات، وأن النيب 
عينني، ولكن الشيطان الرجيم غرهم بالغفران واالحسان وكادم النفس األمارة بالسوء ووعدم بالرضوان 

: ألعراف(﴾ سيغفَر لَنا ﴿ :واجلنان، ودخل عليهم إبليس من باب الرجا حىت أضلهم عن طريق اهلدى، فقالوا 
رم لشديد األمل، وأن الدار اآلخرة  كما قال من قبلهم من األمم، ومل يعلموا أن بطش ٢)١٦٩من اآلية

رياض اجلنة وحفر النار، والعبد بني خمافتني، إما أن يصري إىل النعيم بفضله سبحانه، وإما : منقسمة إىل قسمني
أن يصار به عدال منه إىل دار البوار، وكل من قنع بالرجا ومل يلم باخلوف مل يعلم بعاقبة أمره ومل يعرف نفعه 

املؤمن الناجى من آمن باهللا ورسوله واليوم اآلخر وعمل صاحلا وأقلع نفسه ىف هذه الدار عما من ضره، وإمنا 
  )يوبقه ويهلكه عذبا كان أو ماحلا

وهذا الذي اتفق عليه املربون هو الذي وردت به النصوص واصفة سلوك الرسل مع أقوامهم املكذبني،  
                                                

 . ٤/١٦٦: اإلحياء) ١(
هِم ف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى ويقُولُونَ سيغفَر لَنا وإِنْ يأْتفَخلَ﴿ :يشري إىل قوله تعاىل ) ٢(

و قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا عابِ أَنْ ال يتالْك يثَاقم هِملَيذْ عخؤي أَلَم ذُوهأْخي ثْلُهم ضرعقُونَ دتي ينلَّذل ريةُ خرالْآخ ارالدو يها فوا مسر
 )١٦٩:ألعراف(﴾ أَفَال تعقلُونَ
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ئف الرسل ـ عليهم السالم ـ إما أن حيصرها يف اإلنذار فلذلك نرى أن أكثر ما ورد يف القرآن الكرمي من وظا
  :أو يقدم اإلنذار على التبشري

 أما حصر وظائف الرسل ـ عليهم السالم ـ يف اإلنذار ، فهو كثري يف القرآن الكرمي ، كما قال تعاىل
﴿ :، وقال )١٨٤:ألعراف(لَّا نذير مبِني﴾ ﴿ أَولَم يتفَكَّروا ما بِصاحبِهِم من جِنة إِنْ هو إِ: يف حق الرسول 

ج أَو زكَن هلَيزِلَ عال أُنقُولُوا لَوأَنْ ي كردص بِه قائضو كى إِلَيوحا يم ضعب ارِكت لَّكفَلَع تا أَنمإِن لَكم هعاَء م
﴿ تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني :، وقال )١٢:هود(نذير واللَّه علَى كُلِّ شيٍء وكيلٌ ﴾  

﴿ وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في الْأَسواقِ لَوال أُنزِلَ إِلَيه ملَك :، وقال )١:الفرقان(نذيراً ﴾  
ن هعكُونَ ميراً ﴾ فَيا :، وقال )٧:الفرقان(ذوا مفَكَّرتت ى ثُمادفُرى وثْنم لَّهوا لقُومأَنْ ت ةداحبِو ظُكُما أَعمقُلْ إِن ﴿

 ﴾ يددذَابٍ شع يدي نيب لَكُم يرذإِلَّا ن وإِنْ ه ةجِن نم بِكُماحإِ:، وقال )٤٦:سـبأ(بِص تإِنْ أَن ﴿ ﴾ يرذلَّا ن
  )     ١٧:امللك(﴿ أَم أَمنتم من في السماِء أَنْ يرسلَ علَيكُم حاصباً فَستعلَمونَ كَيف نذيرِ ﴾ :، وقال )٢٣:فاطر(

ه نذير مبِني ﴾ ﴿ فَفروا إِلَى اللَّه إِني لَكُم من:بأن خيرب أمته بأن وظيفته األوىل هي اإلنذار ، فقال  وأمره 
﴿ :، وقال )٥١:الذريات(﴿ وال تجعلُوا مع اللَّه إِلَهاً آخر إِني لَكُم منه نذير مبِني ﴾ :، وقال )٥٠:الذريات(

 ﴾ بِنيم يرذن ا لَكُما أَنمإِن اسا النها أَيزِ:، وقال )٤٩:احلج(قُلْ يال أُنقَالُوا لَوا ﴿ ومقُلْ إِن هبر نم اتآي هلَيلَ ع
 ﴾ بِنيم يرذا نا أَنمإِنو اللَّه دنع وقال )٥٠:العنكبوت(الْآيات ،: ﴾ بِنيم يرذا نا أَنمإِلَّا أَن ى إِلَيوحإِنْ ي ﴿

)٧٠:ص ( وقال ،: ﴾ بِنيالْم يرذا الني أَنقُلْ إِنو ﴿)وقال )٨٩:راحلج ،: هبر نم اتآي هلَيزِلَ عال أُنقَالُوا لَوو ﴿
 ﴾ بِنيم يرذا نا أَنمإِنو اللَّه دنع ا الْآياتم٥٠:العنكبوت(قُلْ إِن (  

وحاً إِلَى ﴿ ولَقَد أَرسلْنا ن:وأخرب تعاىل أن اإلنذار هو الوظيفة األساسية للرسل ـ عليهم السالم ـ ، فقال
 ﴾ بِنيم يرذن ي لَكُمإِن هم٢٥:هود(قَو( يراً ﴾ :، وقالذن ةيي كُلِّ قَرا فثْنعا لَبئْنش لَوو ﴿)وقال )٥١:الفرقان ،

:ركَاف بِه ملْتسا أُرا بِما إِنفُوهرتيرٍ إِلَّا قَالَ مذن نم ةيي قَرا فلْنسا أَرما :، وقال )٣٤:سـبأ(ونَ ﴾ ﴿ ومو ﴿
﴿ وما كُنت بِجانِبِ :، وقال )٤٤:سـبأ(آتيناهم من كُتبٍ يدرسونها وما أَرسلْنا إِلَيهِم قَبلَك من نذيرٍ﴾ 

م ماها أَتماً مقَو رذنتل كبر نةً ممحر نلَكا ونيادونَ ﴾ الطُّورِ إِذْ نذَكَّرتي ملَّهلَع كلقَب نيرٍ مذن ن
لَّهم ﴿ أَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو الْحق من ربك لتنذر قَوماً ما أَتاهم من نذيرٍ من قَبلك لَع:، وقال )٤٦:القصص(

رِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً غَير الَّذي كُنا نعملُ وهم يصطَ   :، وقال )٣:السجدة(يهتدونَ ﴾ 
﴿ :، وقال )٣٧:فاطر) (أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاَءكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمني من نصريٍ

لْنسا أَرم ككَذَللَى آوا عإِنو ةلَى أُما عاَءنا آبندجا وا إِنفُوهرتيرٍ إِلَّا قَالَ مذن نم ةيي قَرف كلقَب نا م مثَارِه
﴿ تكَاد تميز من :، وقال )٥٦:النجم(﴿ هذَا نذير من النذُرِ الْأُولَى ﴾ :، وقال )٢٣:الزخرف(مقْتدونَ ﴾ 

فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّه من  لْغيظ كُلَّما أُلْقي فيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأْتكُم نذير قَالُوا بلَى قَد جاَءنا نذيرا
  ) ٩ـ  ٨:امللك(شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا في ضاللٍ كَبِريٍ﴾ 

﴿ أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه إِننِي :نذار يف مواضع أخرى مع تقدمي اإلنذار ، ومنها قوله تعاىل واقترنت البشارة باإل
 ﴾ ريشبو يرذن هنم وقال )٢:هود(لَكُم ،: لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شاً إِلَّا مرال ضفْعاً وفِْسي ننل كلقُلْ ال أَم ﴿
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بيونَ ﴾  الْغنمؤمٍ يقَول ريشبو يرذا إِلَّا نوُء إِنْ أَنالس نِيسا ممرِ ويالْخ نم تكْثَرت١٨٨:األعراف(لَاس (  
﴿ يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك :واقترنت البشارة باإلنذار يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي ، كقوله تعاىل

﴿ وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشرياً ونذيراً ولَكن أَكْثَر :، وقال )٤٥:األحزاب(ومبشراً ونذيراً ﴾  شاهداً
شراً ونذيراً ﴾ ﴿ وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ وما أَرسلْناك إِلَّا مب:، وقال )٢٨:سـبأ(الناسِ ال يعلَمونَ ﴾ 

﴿ إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشرياً :، وقال )٥٦:الفرقان(﴿ وما أَرسلْناك إِلَّا مبشراً ونذيراً﴾ :، وقال )١٠٥:االسراء(
 ﴾ يرذا نيهال فإِلَّا خ ةأُم نإِنْ ميراً وذن٢٤:فاطر(و( وقال ،:اكلْنسا أَريراً ﴾  ﴿ إِنذنراً وشبمداً واهش)٨:الفتح(  

والتأمل يف هذه األنواع املختلفة من أساليب القرآن الكرمي يف اإلخبار عن وظائف الرسل ـ عليهم 
السالم ـ يقود إىل هذه احلقيقة التربوية اليت اتفق عليها املربون، وهي أن النفوس العاتية الطاغية اليت أدمنت 

تحلتها وأصبحت جزءا من كياا ال يردعها عن هذه املعصية إال مرارة تنفرها عن تلك اللذة ، على املعصية واس
وال ينفرها عنها مثل اإلنذار والتهديد والوعيد، فإن ردعت وألقت السمع وتأدبت ألقيت إليها البشائر اليت يبثها 

  .الرجاء يف النفس
ـ رضي اهللا معاذ بن جبل بالناس عن السلوك ، فعن أن يعمم اإلخبار باملبشرات اليت تقعد  وهلذا ى 

يا معاذ هل تدري ما حق اهللا على عباده، وما حق العباد : فقال ،على محار كنت ردف النيب  :قالعنه ـ 
فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه، وال يشركوا به شيئاً، وحق العباد : قال. اهللا ورسوله أعلم: على اهللا ؟ قلت

ال تبشرهم :( يا رسول اهللا أفال أبشر الناس ؟ قال : ن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً، فقلتعلى اهللا أ
 ١)فيتكلوا

فهل ورد يف النصوص املقدسة ما ميكن أن يستجلب به حال .. وعيت كل ما ذكرته من هذا : قلت
  الرجاء؟
  .. وسترى تفاصيل ذلك يف هذا املرتل .. أجل : قال
  .. فحدثين عن بعض ذلك : قلت
قُلْ يا عبادي الَّذين ﴿ :نهانا عن القنوط من رمحته يو ،ثنا على الرجاءمن ذلك قوله تعاىل، وهو حي: قال

  )٥٣:الزمر(﴾  غفُور الرحيمأَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعاً إِنه هو الْ
  )١٥٦من اآلية: ألعراف(﴾ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء ﴿ : مبشراً بسعة رمحتهوقال تعاىل 

أما السنة املطهرة، فقد ورد فيها الكثري من النصوص اليت تبني سعة رمحة اهللا، وهي بالتايل من أفضل أدوية 
  :الرجاء

بيده لو مل تذْنبوا لذهب اهللا بكم وجاء بقوم والذي نفسي :(  ففي احلديث الشريف، قال رسول اهللا 
  ٢)يذنبون فيستغفرون اهللا تعاىل فيغفر هلم

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .مسلمرواه ) ٢(
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أتعرف ذنب : فيقرره بذنوبه فيقول ١دىن املؤمن يوم القيامة من ربه حىت يضع عليه كنفَهي): وقال 
، أنا أغفرها لك اليومفإين قد سترا عليك يف الدنيا، و: قال ،رب أعرِف: كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول

  ٢)فيعطى صحيفة حسناته
من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا :(  وقال 

  ٣)ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة والنار حق، أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل
من جاء باحلسنة، فله عشر أمثاهلا أو أزيد، ومن جاء بالسيئة، فجزاء : عز وجل يقول اهللا:(  وقال 

ومن تقرب مين شرباً، تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مين ذراعاً، تقربت منه باعاً، ومن . سيئة مثلها أو أغفر
  ٦)ثلها مغفرةًخطيئةً ال يشرك يب شيئاً، لقيته مب ٥، ومن لقيين بقراب األرض٤أتاين ميشي، أتيته هرولةً

يا رسول اهللا، ما املوجبتان؟ : ، فقال جاء أعرايب إىل النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ  جابروحدث 
  ٧)من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة، ومن مات يشرك به شيئاً، دخل النار(: فقال

ة تبوك، أصاب الناس ملا كان غزو: قالـ رضي اهللا عنهما ـ سعيد اخلدري  وو أبأهريرة وحدث أبو 
فجاء  ،افعلوا: يا رسول اهللا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، فأكلنا وادهنا؟ فقال رسول اهللا : جماعةٌ، فقالوا

يا رسول اهللا إن فعلت، قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، مث ادع اهللا : فقالـ رضي اهللا عنه ـ عمر 
فدعا بنطعٍ فبسطه، مث دعا  ،نعم:  فقال رسول اهللا . ذلك الربكةهلم عليها بالربكة لعل اهللا أن جيعل يف 

بفضل ازوادهم، فجعل الرجل جييء بكف ذرة، وجييء اآلخر بكف مترٍ، وجييء اآلخر بكسرة حىت اجتمع على 
خذوا يف أوعيتكم، فأخذوا يف أوعيتهم حىت : بالربكة، مث قال النطع من ذلك شيٌء يسري، فدعا رسول اهللا 

أشهد أن ال إله  (:تركوا يف العسكر وعاًء إال ملؤوه، وأكلوا حىت شبعوا وفضل فضلةٌ، فقال رسول اهللا ما 
  ٨)إال اهللا، وأين رسول اهللا، ال يلقى اهللا ما عبد غري شاك، فيحجب عن اجلنة

بينهم كنت أصلي لقومي بين ساملٍ، وكان حيول بيين و: قالـ رضي اهللا عنه ـ عتبان بن مالك وحدث 
ين أنكرت إ: ، فقلت لهواد إذا جاءت األمطار، فيش علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول اهللا 

بصري، وإن الوادي الذي بيين وبني قومي يسيل إذا جاءت األمطار، فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأيت، 
رسول اهللا، وأبو بكرٍ، بعد ما اشتد سأفعل، فغدا علي : فتصلي يف بييت مكاناً أختذه مصلى، فقال رسول اهللا 

أين حتب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إىل : ، فأذنت له، فلم جيلس حىت قال النهار، واستأذن رسول اهللا 
                                                

 .ستره ورمحته: كنفه) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .، وأن حممداً رسول اهللا، حرم اهللا عليه النارمن شهد أن ال إله إال اهللا: ويف رواية ملسلمرواه البخاري ومسلم، ) ٣(
من تقرب إيل بطاعيت تقربت إليه برمحيت، وإن زاد زدت، فإن أتاين ميشي وأسرع يف طاعيت أتيته :( فسره النووي بقوله ) ٤(

 ) صببت عليه الرمحة، وسبقته ا، ومل أحوجه إىل املشي الكثري يف الوصول إىل املقصود: هرولةً أي
 .ما يقارب مألها: اب األرض قر) ٥(
 .مسلمرواه ) ٦(
 .مسلمرواه ) ٧(
 .مسلمرواه ) ٨(



 ٣٦٥

، فكرب وصففنا وراءه، فصلى ركعتني، مث سلم وسلمنا املكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول اهللا 
يف بييت، فثاب رجالٌ منهم حىت  ه، فسمع أهل الدار أن رسول اهللا حني سلم، فحبسته على خزيرة تصنع ل

ذلك منافق ال حيب اهللا ورسوله، فقال : فقال رجلٌ! ما فعل مالك ال أراه: كثر الرجال يف البيت، فقال رجلٌ
ورسوله أعلم،  اهللا: فقال! ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا تعاىل؟: ال تقل ذلك، أال تراه قال: رسول اهللا 

فإن اهللا قد حرم على النار من (:  فقال رسول اهللا ! أما حنن فواهللا ما نرى وده، وال حديثه إال إىل املنافقني
  ١)ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا: قال

بسيبٍ، فإذا امرأةٌ من السيب تسعى،  قدم رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عمر بن اخلطاب وحدث 
أترون هذه املرأة طارحةً :  وجدت صبياً يف السيب أخذته، فألزقته ببطنها، فأرضعته، فقال رسول اهللا إذ 

  ٢)هللا أرحم بعباده من هذه بولدها(: فقال. ال واهللا: ولدها يف النار ؟ قلنا
 ملا خلق اهللا اخللق، كتب يف كتابٍ،(:  قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة وحدث أبو 

  ٣)إن رمحيت تغلب غضيب: فهو عنده فوق العرش
جعل اهللا الرمحة مائة جزٍء، فأمسك عنده تسعةً وتسعني، وأنزل يف األرض :( قال  وعنه عن رسول اهللا 

  ٤)جزءاً واحداً، فمن ذلك اجلزء يتراحم اخلالئق حىت ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه
اللهم اغفر يل ذنيب، : أذنب عبد ذنباً، فقال(: ربه، تبارك وتعاىل، قالفيما حيكي عن  وعنه عن النيب 
: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، مث عاد فأذنب، فقال: فقال اهللا تبارك وتعاىل

يأخذ بالذنب، مث أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب، و: أي رب اغفر يل ذنيب، فقال تبارك وتعاىل
أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب، : تبارك وتعاىل: أي رب اغفر يل ذنيب، فقال: عاد فأذنب، فقال

  ٦)٥ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء
والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا، لذهب اهللا بكم، وجلاء بقوم يذنبون، :(  قال رسول اهللا : وعنه قال

  ٧)فيستغفرون اهللا تعاىل، فيغفر هلم
لوال أنكم تذنبون، (: يقول مسعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن أيب أيوب خالد بن زيد 

  ٨)خللق اهللا خلقاً يذنبون، فيستغفرون، فيغفر هلم
ب إنهن ر : ﴿ يف إبراهيمتعاىل تال قول اهللا  أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ وعن عبد اهللا بن عمرو 

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .سبقت غضيب :ويف رواية ،غلبت غضيب :ويف روايةرواه البخاري ومسلم، ) ٣(
منها رمحةً واحدةً بني اجلن واإلنس والبهائم واهلوام، فبها  إن هللا تعاىل مائة رمحة أنزل: ويف روايةرواه البخاري ومسلم، ) ٤(

 .يتعاطفون، وا يترامحون، وا تعطف الوحش على ولدها، وأخر اهللا تعاىل تسعاً وتسعني رمحةً يرحم ا عباده يوم القيامة
 .ما دام يفعل هكذا، يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة دم ما قبلها: أي) ٥(
 . بخاري ومسلمرواه ال) ٦(
 .مسلمرواه ) ٧(
 .مسلمرواه ) ٨(



 ٣٦٦

إنْ تعذِّبهم فَإنهم عبادك : ﴿  ، وقول عيسى)٣٦: إبراهيم(﴾  أَضلَلْن كَثرياً من الناسِ فَمن تبِعين فَإنه مني
 يماحلَك زِيزالْع أَنت كفَإن ملَه رفغإنْ توبكى، فقال اهللا  اللهم أميت أميت: ، فرفع يديه وقال)١١٨: املائدة(﴾ و

 ،مبا قال يا جربيل اذهب إىل حممد وربك أعلم، فسله ما يبكيه؟ فأتاه جربيل، فأخربه رسول اهللا : عز وجل
  ١)إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوؤك: يا جربيل اذهب إىل حممد فقل(: وهو أعلم، فقال اهللا تعاىل

لريضى عن العبد أن يأكل األكلة،  إن اهللا(: قال رسول اهللا أنس ـ رضي اهللا عنه ـ عن  وعن
  ٢)فيحمده عليها، أو يشرب الشربة، فيحمده عليها

إن اهللا تعاىل، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء (: قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ وعن أيب موسى 
  ٣)النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرا

ها مع ابن عطاء دخلت إىل مرتل الرجاء، وقد كان مرتال ممتلئا بأنوار عجيبة، متأل بعد هذه األحاديث وغري
ولكنها مع ذلك ال تزيد اجلوارح إال .. النفس سرورا ولذة ومتعة، ومتأل الصدر انشراحا وسكينة وطمأنينة 

  .نشاطا، وال اهلمة إال ارتفاعا
  :التوبة

ىل إجراء تصفية شاملة لنفسي اليت كانت ممتلئة حىت شعرت حباجيت إالرجاء ما إن خرجت من مرتل 
ما  وشعرت يف نفس الوقت حباجيت إىل تطهري سجل سيئايت من تلك الذنوب اليت قد يرتل يب.. بالكدورات 

  .. رتب عليها من عقوبات 
أيب مدين طالبا منه أن يبني يل سبيل هذه التصفية وعلومها، شيخي فلذلك ما إن خرجت حىت بادرت إىل 

ومل يصحبه أحد إال فقه من فقه .. فمرتله هو مرتل التوبة .. عليك بصحبته : شدين إىل الكرماين، وقالفأر
  .التوبة ما يعود به كيوم ولدته أمه

ذهبت إىل الكرماين، وأخربته بقول أيب مدين، فطلب مين أن أصحبه إىل مرتل التوبة، وقد كان مرتال يف 
رأيت عماال كثريين حييطون به، فمنهم من ينقي أرضه، ومنهم من  ضواحي تلمسان، وكان أبيض اللون، وقد

  .يعيد صباغته، ومنهم من يرسل باملياه على أوراق أشجاره ليطهرها من الغبار الذي امتألت به
ب على والتوبة ترك الذن: سألت الكرماين عن التوبة، وسرها، وكوا مرتال من منازل السائرين، فقال

  .. أمجل الوجوه 
  ؟!أمجل الوجوه : قلت
فعلت ألجل كذا، أو : مل أفعل، أو يقول: إما أن يقول املعتذر: ثالثة أوجه االعتذار على ف.. أجل : قال

  . ٤وهذا األخري هو التوبة.. وأسأت وقد أقلعت، وال رابع لذلك  فعلت : يقول
: ثالثة أمورتنتظم يف بة التوحامد الغزايل، فذكر أن حقيقة أبو وقد مجع هذه األركان أحسن مجع اإلمام 

                                                
 .مسلمرواه ) ١(
 .مسلمرواه ) ٢(
 .مسلمرواه ) ٣(
 . ٧٦املفردات ص) ٤(
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واألول موجب  .. واحلال الثاين، والفعل الثالث ،فالعلم األول :وهي مرتبة ذا الترتيب..  علم، وحال، وفعل
  . للثاين، والثاين موجب للثالث إجياباً اقتضاه اطراد سنة اهللا يف امللك وامللكوت
معرفة عظم (فذكر أن العلم الذي هو  مث حتدث عن سر ارتباط بعضها ببعض، وترتب بعضها على بعض،

للقلب  اتأملإذا متكن من الذي يريد التوبة أحدث ) ضرر الذنوب وكوا حجاباً بني العبد وبني كل حمبوب
فإن القلب مهما شعر بفوات حمبوبه تأمل، فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل (بسبب فوات احملبوب، 

فوت حملبوبه ندماً، فإذا غلب هذا األمل على القلب واستوىل وانبعث من هذا املفوت، فيسمى تأمله بسبب فعله امل
األمل يف القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصداً إىل فعل له تعلق باحلال واملاضي وباالستقبال، أما تعلقه باحلال 

وب إىل آخر العمر، فبالترك للذنب الذي كان مالبساً، وأما باالستقبال فبالعزم على ترك الذنب املفوت للمحب
  )وأما باملاضي فبتاليف ما فات باجلرب والقضاء إن كان قابالً للجرب

  فقد آل أمر التوبة ـ على حسب ما ذكر الغزايل ـ إىل العلم؟: قلت
وهو العلم الذي يريك خطر الذنوب، وكوا حجابا بينك وبني .. ولكنه علم خمصوص .. أجل : قال

وحني تعلم هذا وتتيقن به سيصيبك األمل ال حمالة .. ل شقاوة وضاللة ومرارة كل مرهوب، أو كوا سبيال لك
  .وحينذاك ستقدم على التوبة، وستفكر فيها.. 

فأنا ما امتألت خشية من اهللا، ورغبة فيما يف يد اهللا حىت شعرت بأن ذنويب .. لقد حصل يل هذا : قلت
  .ذا حىت طلبت مرتل التوبةوما شعرت .. هي احلجاب احلائل بيين وبني فضل اهللا 

  .لقد وفقت عندما طلبت التوبة على يد شيخك: قال
  أن يتوب هللا من غري واسطة؟بأال يكتفى من املرء ..  ؟مل: قلت
ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك ﴿ :أمل تسمع قوله تعاىل .. التوبة الكاملة البد فيها من الواسطة : قال

غتيماًفَاسحاباً روت وا اللَّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو وا اللَّه؟)٦٤من اآلية: النساء(﴾  فَر  
  . هذه عن رسول اهللا : قلت
  .وهي تصدق على ورثته: قال
  أال بد من هذا؟: قلت
حيضر فيها كما والشيطان .. ويف كل ذلك مسالك ومهالك .. إن للتوبة أركانا وشروطا وحقيقة : قال

والبد للتائب أن يبحث عن تلك احلقائق اليت يتقي ا مداخل الشيطان، فتصدق .. ال حيضر يف شيء آخر 
يا أَيها الَّذين آمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبةً نصوحاً عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم ﴿ :توبته، وتنصح، فقد قال تعاىل 

معه نورهم يسعى بين اتكُم ويدخلَكُم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار يوم ال يخزِي اللَّه النبِي والَّذين آمنوا سيئَ
ع كا إِنلَن راغْفا ونورا نلَن مما أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَيو يهِمدأَييرٍء قَديفوصف التوبة )٨:التحرمي) (لَى كُلِّ ش ،

  .ولن تنصح التوبة إال بالعلم والورع، وال علم بدون معلم.. بالنصح 
  أهناك توبة غري نصوح؟: قلت
  :التوبة توبتان.. أجل : قال
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ا الْمؤمنونَ لَعلَّكُم وتوبوا إِلَى اللَّه جميعاً أَيه﴿ :وهي اليت أشار إليها قوله تعاىل .. توبة عامة 
من هوى نفوسكم، ومن وقوفكم مع سهواتكم إىل اهللا ارجعوا النسائي أي )٣١من اآلية: النور)(تفْلحونَ

  .عسى أن تظفروا ببغيتكم ىف املعاد، وكى تبقوا ببقاء اللَّه ىف نعيم ال زوال له وال نفاد ، وحظوظكم
يا أَيها الَّذين آمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبةً نصوحاً عسى ﴿ :تعاىل وتوبة خاصة، وهي اليت أشار إليها قوله 

ي اللَّه النبِي والَّذين آمنوا ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ويدخلَكُم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار يوم ال يخزِ
عمكا إِنلَن راغْفا ونورا نلَن مما أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَيو يهِمدأَي نيى بعسي مهورن ه يرٍء قَديلَى كُلِّ شع (
ال تتعلق  ،تعاىل جمردة خالصة هللا أي أا من النصح على وزن فعول، للمبالغة ىف النصح، ، وهي )٨:التحرمي(

إىل معصية ، كما تروغ الثعالب ، وأال  ئ، وال يتعلق ا شئ، وهو االستقامة على الطاعة ، من غري روغان بش
اللَّه تعاىل خالصا لوجهه ، كما ارتكبه ألجل هواه  حيدث نفسه بذنب مىت قدر عليه ، وأن يترك الذنب ألجل 

  .احلبيب د هو التواب املتطهر جممعا عليه بقلبه وشهوته ، فهذه هى التوبة النصوح ، وهذا العب
لقد رأيت البعض ينكر مثل هذه التقسيمات، فتحقق الناس عنده باملقامات سواء، وال معىن للتفريق : قلت

  بينهم يف ذلك بني خصوص وعموم؟
لقد فرق القرآن الكرمي بني درجات الناس، فذكر املقربني من .. لقد أخطأ من قال ذلك .. ال : قال
  .. وذكر غري ذلك من املراتب .. وذكر الظاملني ألنفسهم .. كر املقتصدين وذ.. السابقني 

وقد ذكر الغزايل يف هذا تقسيما حسنا تتجلى به مراتب التائبني، ومييز به بني الناصح وغريه، فذكر أن 
  .١التائبني على أربع درجات

 ،مره، فيتدارك ما فرط من أمرهأن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إىل آخر ع، فهي الدرجة العلياأما 
وال حيدث نفسه بالعود إال الزالت اليت ال ينفك البشر عنها يف العادات مهما مل يكن يف رتبة النبوة، فهذا هو 

ـ كما ذكر  االستقامة على التوبة، وصاحبه هو السابق باخلريات املستبدل بالسيئات حسنات واسم هذه التوبة
اليت ترجع إىل را وهي ، )النفس املطمئنة(اليت سكنت هلذه التوبة النفس ، واسم )حالتوبة النصو(الغزايل ـ هو 
سبق املفردون املستهترون بذكر اهللا تعاىل وضع :(  وهؤالء هم الذين إليهم اإلشارة بقوله  ،راضية مرضية

وا حتت أوزار وضعها إشارة إىل أم كانهذا احلديث  فإن يف، ٢)الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافاً
  . الذكر عنهم

فمن تائب سكنت شهواته  ،على رتب من حيث الرتوع إىل الشهواتـ كذلك ـ وأهل هذه الطبقة 
ولكنه  ،حتت قهر املعرفة ففتر نزاعها ومل يشغله عن السلوك صرعها، وإىل من ال ينفك عن منازعة النفس

 يضاً بالكثرة والقلة وباختالف املدة وباختالف األنواعمث تتفاوت درجات الرتاع أ .. مبجاهدا وردهامشغول 
وكذلك خيتلفون من حيث طول العمر، فمن خمتطف ميوت قريباً من توبته يغبط على ذلك لسالمته وموته  ..

وحال هذا أعلى وأفضل إذ كل  ،ومن ممهل طال جهاده وصربه ومتادت استقامته وكثرت حسناته ،قبل الفترة
                                                

 .٤/٤٢: إحياء علوم الدين: انظر) ١(
 .هالترمذى وحسنرواه ) ٢(
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  .حسنةسيئة فإمنا متحوها 
  ؟الدرجة الثانيةفما .. هذه الدرجة العليا : قلت
وترك كبائر الفواحش كلها، إال  ،سلك طريق االستقامة يف أمهات الطاعات هي درجة التائب الذي: قال

ولكن يبتلى ا يف جماري أحواله من غري أن يقدم  ،ال عن عمد وجتريد قصد ،أنه ليس ينفك عن ذنوبه تعتريه
ام عليها، ولكنه كلما أقدم عليها الم نفسه وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمر لالحتراز من عزماً على اإلقد

  . أسباا اليت تعرضه هلا
وهذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة، إذ تلوم صاحبها على ما تستهدف له من األحوال 

وإن كانت نازلة عن الطبقة  ،عاليةرتبة ـ أيضاً ـ ال عن تصميم عزم وختمني رأي وقصد، وهذه  ،الذميمة
األوىل، وهي أغلب أحوال للتائبني ألن الشر معجون بطينة اآلدمي قلما ينفك عنه، وإمنا غاية سعيه أن يغلب 

  . خريه شره حىت يثقل ميزانه فترجح كفة احلسنات، فأما أن ختلو بالكلية كفة السيئات فذلك يف غاية البعد
الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّمم إِنَّ ﴿ :وأثىن عليهم، فقال  وقد ذكر القرآن الكرمي هؤالء

أُم طُوني بةٌ فأَجِن متإِذْ أَنضِ والْأَر نم أَكُمشإِذْ أَن بِكُم لَمأَع وه ةرفغالْم عاسو كبكُّوا رزفَال ت كُماته كُمفُسأَن
ال عن توطني نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من  ،فكل إملام يقع بصغرية، )٣٢:لنجم) (هو أَعلَم بِمنِ اتقَى

  . اللمم املعفو عنه
تغفَروا والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاس﴿ :عن أهل هذه الدرجة  قال تعاىلو

فأثىن عليهم مع ، )١٣٥:آل عمران) (لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ
  .ظلمهم ألنفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه

املؤمن :(  ، وقال ١)فنت توابخياركم كل م:( إىل أهل هذه الدرجة بقوله  وقد أشار رسول اهللا 
أي احلني ، ٣)ال بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة:(  ، وقال ٢)ومتيل أحيانا ،كالسنبلة تفىء أحيانا

  .بعد احلني
  .على أن هذا القدر ال ينقض التوبة وال يلحق صاحبها بدرجة املصرينفهذه النصوص وغريها تدل 

 الطبيب الذي يؤيس الصحيح عن دوام الصحةحال كيكون حاله  لتائبنيومن يؤيس مثل هذا عن درجة ا
مبا يتناوله من الفواكه واألطعمة مرة بعد أخرى من غري مداومة واستمرار، وكالفقيه الذي يؤيس املتفقه عن نيل 

قصان درجة الفقهاء بفتوره عن التكرار والتعليق يف أوقات نادرة غري متطاولة وال كثرية، وذلك يدل على ن
بل الفقيه يف الدين هو الذي ال يؤيس اخللق عن درجات السعادات مبا يتفق هلم من الفترات  ،الطبيب والفقيه

  ٤)كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون:(  ، كما قال ومقارفة السيئات املختطفات
                                                

 .البيهقى ىف الشعب بسند ضعيفرواه ) ١(
والبيهقى ىف الشعب من  ،الطرباىن من حديث عمار بن ياسرو ،نسأبو يعلى وابن حبان ىف الضعفاء من حديث رواه أ) ٢(

 .نسأوىف األمثال للرامهرمزى إسناد جيد حلديث  ،وكلها ضعفية ،حديث احلسن مرسال
 .الطرباىن والبيهقى ىف الشعب من حديث ابن عباس بأسانيد حسنةرواه ) ٣(
 .صحيح إسناده: قالالترمذى واحلاكم ورواه ) ٤(
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بروا ويدرأُونَ بِالْحسنة السيئَةَ ومما رزقْناهم أُولَئك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ بِما ص﴿ :وهلذا قال تعاىل 
  .فما وصفهم بعدم السيئة أصالً، )٥٤:القصص(﴾  ينفقُونَ

  ؟الدرجة الثالثةفما .. عرفت الدرجة الثانية : قلت
 ،ذنوبيتوب ويستمر على االستقامة مدة، مث تغلبه الشهوات يف بعض ال هي درجة التائب الذي: قال

وتارك  ،فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر الشهوة، إال أنه مع ذلك مواظب على الطاعات
مجلة من الذنوب مع القدرة والشهوة، وإمنا قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان وهو يود لو أقدره اهللا تعاىل 

وسأتوب  ،ليتين مل أفعله :الفراغ يتندم ويقول على قمعها وكفاه شرها، هذا أمنيته يف حال قضاء الشهوة عند
  .لكنه تسول نفسه ويسوف توبته مرة بعد أخرى ويوماً بعد يوم ،عنه وأجاهد نفسي يف قهرها

وآخرونَ اعترفُوا ﴿ : فهذه النفس هي اليت تسمى النفس املسولة، وصاحبها من الذين قال اهللا تعاىل فيهم
  )١٠٢:التوبة(﴾   صالحاً وآخر سيئاً عسى اللَّه أَنْ يتوب علَيهِم إِنَّ اللَّه غَفُور رحيمبِذُنوبِهِم خلَطُوا عمالً

فعسى اهللا أن يتوب عليه،  ،من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته ملا تعاطاه مرجوهذا التائب فأمر 
فإن تداركه اهللا بفضله  ،التوبة ويقع أمره يف املشيئة وعاقبته خمطرة من حيث تسويفه وتأخريه، فرمبا خيتطف قبل

وجرب كسره وامنت عليه بالتوبة التحق بالسابقني، وإن غلبته شقوته وقهرته شهوته فيخشى أن حيق عليه يف 
  .ما جيعله من األشقياءاخلامتة 

  ؟الدرجة الرابعةفما : قلت
مث يعود إىل مقارفة الذنب أو الذنوب من  ،يتوب وجيري مدة على االستقامة هي درجة التائب الذي: قال

فهذا  ،تباع شهواتهاومن غري أن يتأسف على فعله، بل ينهمك اماك الغافل يف  ،غري أن حيدث نفسه بالتوبة
من مجلة املصرين، وهذه النفس هي النفس األمارة بالسوء، الفرارة من اخلري، وخياف على هذا سوء اخلامتة 

وإن ختم له باحلسىن حىت مات على التوحيد  ،فإن ختم بالسوء شقي شقاوة ال آخر هلاوأمره يف مشيئة اهللا، 
  .فينتظر له اخلالص من النار ولو بعد حني

ولكين أريد .. فكل الشهود العدول يدلون عليه .. عرفت هذا ووعيتك، وال أحسبين أخالفك فيه : قلت
  درجات التوبة؟ أن أعرف الكيفية اليت أحتقق ا على الدرجة العليا من

وستتعلم يف هذا املرتل كيف تتوب إىل اهللا، وكيف ترد املظامل، وكيف تعيد .. هذا املرتل هو مرتهلا : قال
  .١وكيف تغتسل الغسل الذي جيعلك نقيا طاهرا كيوم ولدتك أمك.. املياه إىل جماريها 

  .دمهفأنا ال أحب أن أحترك حركة إال على ق..  فحدثين عن رسول اهللا : قلت
إىل ربه مع أنه الطاهر املطهر  لقد ورد يف النصوص الكثرية ما يدل على رجوع رسول اهللا : قال

: يقول مسعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة ففي احلديث ..  ٢املعصوم من كل الذنوب

                                                
 )عيون الطهارة(الروائية للتفاصيل الكثرية املرتبطة ذا، مسيناها ) رسائل السالم( خصصنا رسالة من) ١(
 .من هذه السلسلة) النيب املعصوم(رددنا على الشبهات املرتبطة ذه النصوص يف رسالة ) ٢(
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  ١)إين ألستغفر اهللا، وأتوب إليه يف اليوم سبعني مرة(
إين ألستغفر اهللا، وأتوب إليه يف اليوم مائة : (قال أن رسول اهللا هللا عنه ـ ـ رضي اعن أيب ذر و
  ٢)مرة

اللهم إين أستغفرك ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما : (يقول مسعت رسول اهللا : عنه قالو
  ٣)أعلنت، وأنت، املؤخر، وأنت على كل شئ قدير

يا أيها الناس، توبوا إىل اهللا تعاىل، فإين : (يقول مسعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن األغر و
  ٤)أتوب إليه كل يوم مائة مرة

أين أنت من االستغفار يا حذيفة ؟ إين ( قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن حذيفة و
   ٥)وأتوب إليه ألستغفر اهللا يف كل يوم مائة مرة،

أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي : (يقول هللا مسعت رسول ا: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
  .٦قبل أن يقوم من الس، مائة مرة) القيوم، وأتوب إليه

رب اغفر يل، وتب علي، إنك أنت التواب (يف الس،  إنا كنا نعد على رسول اهللا : قال هعنو
  ٧)الرحيم، مائة مرة

وإين  ،إنه ليغان على قليب: (يقول ول اهللا مسعت رس: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن األغر بن مزينة و
توبوا إىل ربكم، فواهللا إين ألتوب إىل ريب عز وجل : (مسعته يقول: ، ويف رواية٨)ألستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة

  ).مائة مرة يف اليوم
سبحانك : (هؤالء الكلمات قبل موته بسنة لزم رسول اهللا  :قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

يا رسول اهللا لقد لزمت هذه : ، قالت فقلت)للهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليكا
﴾  إِذَا جاَء نصر اللَّه والْفَتح﴿ : ، مث قرأ)إن ريب عهد إيل عهدا أو أمرين بأمر، فأنا أتبعه: (الكلمات، قال

  .٩حىت ختم السورة) ١:النصر(
  وص املقدسة ما يطمئن التائب إىل قبول توبته؟فهل ورد يف النص: قلت
إنا هنا .. فال ميكن ليائس أن يتوب .. وستراها يف هذا املرتل .. لقد ورد يف ذلك الكثري .. أجل : قال

  .فإذا ما تاب العبد تاب اهللا عليه ال حمالة.. نبدأ مبداواة اليأس بعالج األمل يف عفو اهللا 
                                                

 .البخاري والترمذيرواه ) ١(
 .الطرباين برجال الصحيحرواه ) ٢(
 .اللهم اغفر يل ما قدمت إىل آخره: راو مل يسم، وهو يف الصحيح بلفظ أمحد برجال الصحيح ، وفيهرواه ) ٣(
 .أمحد والبخاري يف األدب، ومسلم يف الصحيحرواه ) ٤(
 .ابن أيب شيبة، واإلمام أمحد، واحلاكمرواه ) ٥(
 .النسائي بسند جيدرواه ) ٦(
 .التواب الغفور: جه، والنسائي، ويف لفظابن أيب شيبة والبخاري يف األدب، وأبو داود والترمذي، وابن مارواه ) ٧(
 .ابن أيب شيبة ومسلم واألربعةرواه ) ٨(
 .حممد بن حيىي بن عمر برجال ثقاترواه ) ٩(
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إن اهللا تعاىل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده :( قال لقد .. يف هذا  امسع ما يقول 
  ١)بالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرا

  ٢)إن اهللا عز وجل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر:(  ويف حديث آخر قال 
: ح على اخلفني فقالأسأله عن املسـ رضي اهللا عنه ـ أتيت صفوان بن عسالٍ : وعن زر بن حبيشٍ قال

: إن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى مبا يطلب، فقلت: ابتغاء العلم، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت
، فجئت  إنه قد حك يف صدري املسح على اخلفني بعد الغائط والبول، وكنت امرأً من أصحاب النيب 

أن ال نرتع  ـأو مسافرين  ـيأمرنا إذا كنا سفراً  نعم، كان: هل مسعته يذكر يف ذلك شيئاً؟ قال: أسألك
هل مسعته يذكر يف اهلوى شيئاً؟ : فقلت. خفافنا ثالثة أيامٍ ولياليهن إال من جنابة، لكن من غائط وبولٍ ونومٍ

يا حممد، فأجابه : يف سفرٍ، فبينا حنن عنده إذ ناداه أعرايب بصوت له جهوريٍ نعم كنا مع رسول اهللا : قال
، وقد يت عن وحيك اغضض من صوتك فإنك عند النيب : هاؤم، فقلت له: حنواً من صوته سول اهللا ر

املرء مع من أحب :(  املرء حيب القوم وملا يلحق م؟ قال النيب : قال األعرايب. واهللا ال أغضض: فقال! هذا 
أو يسري الراكب يف عرضه أربعني أو سبعني فما زال حيدثنا حىت ذكر باباً من املغرب مسرية عرضه  ،)يوم القيامة

  .٣خلقه اهللا تعاىل يوم خلق السماوات واألرض مفتوحاً للتوبة ال يغلق حىت تطلع الشمس منه عاما
بعد هذه األحاديث وغريها مع ابن عطاء عن التوبة، وما ورد فيها من النصوص املقدسة، ومن فهوم أهل 

ه كظاهره، جتلت فيه مجيع قيم اجلمال والنظافة، فهو وأهله ال حيرصون اهللا، دخلت مرتل التوبة، وقد كان باطن
الكدورة .. على شيئ حرصهم على الصفاء، وال يعتربون شيئا من األشياء يستحق أن يتخذ عدوا غري الكدورة 

  .جبميع أنواعها
  :التقوى

﴿ :اية، وقد قال تعاىل مل أخرج من مرتل التوبة برغبيت، فقد أخربين أهله أن التوبة ليس هلا حد وال 
فُسأَن هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ضالْأَر هِملَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ ينالَّذ لَى الثَّالثَةعأَ ولْجوا أَنْ ال مظَنو مه

  )١١٨:التوبة) (ه هو التواب الرحيممن اللَّه إِلَّا إِلَيه ثُم تاب علَيهِم ليتوبوا إِنَّ اللَّ
هو مرتل  ،ليدلين على مرتل آخر من منازل التطهري بالزاهدمدين طلب مين أن ألتحق  لكن شيخي أبا

  .التقوى
فلم نكن نسري .. سرت مع اخلواص إىل مرتل التقوى، وقد كانت الطريق املؤدية إليه حماطة بأشواك كثرية 

فإن رماحا من األشواك تريد أن .. احترز ): الزاهد(وكنت كل حلظة أصيح يف صاحيب .. ء فيها إال جبهد وعنا
  .تشوكك

عن سر تلك األشواك، ومل مل يقم أصحابه من أهل اهللا  الزاهدبعد أن وصلنا إىل قرب الدار سألت 

                                                
 .مسلمرواه ) ١(
 .حديثٌ حسن: الترمذي وقالرواه ) ٢(
 .حديث حسن صحيح: الترمذي وغريه وقالرواه ) ٣(
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  أهل اهللا هم الذين غرسوها؟: بقلعها، فقال
  .يغرسون الورود والرياحني عهدي م.. وهل يغرس أهل اهللا الشوك؟ : قلت
عندما رأوا غفلة اخللق عن أشواك الباطن راحوا يذكروم بأشواك الظاهر، ليعربوا من الظاهر إىل : قال
  .الباطن

  .فال طاقة يل بالتلميح.. أراك ترمي إىل شيء، فصرح : قلت
فكيف صنعت؟ : قال ،نعم: هل وجدت طريقاً ذا شوك؟ قال: ما التقوى؟ قال: بعضهمسئل لقد : قال

  .ذاك التقوى: قال ،إذا رأيت الشوك عدلت أو جاوزته أو قصرت عنه: قال
  :وقد وجدت أا تذكرها لغرضني.. لقد وردت النصوص القرآنية الكثرية تذكر التقوى : قلت

﴿ : أما أوهلما، فاحلث عليها، والدعوة إىل التمسك ا باعتبارها من أخالق املؤمنني، ومن ذلك قوله تعاىل
ال هلٌ ودا عهنذُ مخؤال يةٌ وفَاعا شهنلُ مقْبال يئاً ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً ال توقُوا ياتونَورصني م (

، وقوله )١٠٣:البقرة) (يعلَمونَ ولَو أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ من عند اللَّه خير لَو كَانوا﴿ :، وقوله )٤٨:البقرة(
: ﴿ي مال هةٌ وفَاعا شهفَعنال تلٌ ودا عهنلُ مقْبال يئاً ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً ال توقُوا ياتونَورصن (
من : البقرة)(ولَكن الْبِر منِ اتقَى ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من ظُهورِها﴿ :، وقوله )١٢٣:البقرة(

يا ﴿ :، وقوله )٢٧٨:البقرة) (يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِني))١٨٩اآلية
ال تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذهونَأَيملسم متأَنإِلَّا و نوتوقوله )١٠٢:آل عمران) (م ،: ﴿ اسا النها أَيي

رياً واالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا ري اتالَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِس
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه ﴿ :، وقوله )١:النساء) (ونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًتساَءلُ

لتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجال يو طساَء بِالْقدها شبِم بِريخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتى وقْو
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ وجاهدوا في سبِيله لَعلَّكُم ﴿ :، وقوله )٨:املائدة) (تعملُونَ
ى الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا إِذَا ما اتقَوا لَيس علَ﴿ :، وقوله )٣٥:املائدة) (تفْلحونَ

ِسنِنيحالْم بحي اللَّهوا ونسأَحا وقَوات وا ثُمنآما وقَوات ثُم اتحاللُوا الصمعوا ونآموقوله )٩٣:املائدة) (و ،: ﴿
ات ينونَإِنَّ الَّذرصبم موا فَإِذَا هذَكَّرت طَانيالش نم فطَائ مهسا إِذَا موقوله )٢٠١:ألعراف) (قَو ،: ﴿ قُوا اللَّهفَات

  )١٦:التغابن) (فْلحونَمما استطَعتم واسمعوا وأَطيعوا وأَنفقُوا خيراً لأَنفُِسكُم ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْ
زين للَّذين كَفَروا الْحياةُ الدنيا ﴿ :وأما الثاين، فذكر اجلزاء العظيم املرتبط بأهلها، ومن ذلك قوله تعاىل 

م قزري اللَّهو ةاميالْق موي مقَها فَوقَوات ينالَّذوا ونآم ينالَّذ نونَ مرخسيابٍوسرِ حياُء بِغشي ٢١٢:البقرة) (ن( ،
 خالدين فيها قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين اتقَوا عند ربهِم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿ :وقوله 

 اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزوادببِالْع ريصولِ ﴿  :، وقوله )١٥:آل عمران) (بسالرو لَّهوا لابجتاس ينالَّذ
يمظع را أَجقَواتو مهنوا منسأَح ينلَّذل حالْقَر مهابا أَصم دعب نوقوله )١٧٢:آل عمران) (م ،: ﴿ يننِ الَّذلَك

ملَه مهبا رقَولْأَ اتل ريخ اللَّه دنا عمو اللَّه دنع نالً مزا نيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنارِجرآل ) (ب
) خلْناهم جنات النعيمِولَو أَنَّ أَهلَ الْكتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتهِم ولَأَد﴿ :، وقوله )١٩٨:عمران
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ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء والْأَرضِ ولَكن ﴿ :، وقوله )٦٥:املائدة(
الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ تجرِي من  مثَلُ﴿ :، وقوله )٩٦:ألعراف) (كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكِْسبونَ

ارالن رِينى الْكَافقْبعا وقَوات ينى الَّذقْبع لْكا تلُّهظو مائا دأُكُلُه ارها الْأَنهتحيلَ ﴿ :، وقوله )٣٥:الرعد) (تقو
وا خيراً للَّذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ ولَدار الْآخرة خير ولَنِعم دار للَّذين اتقَوا ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُ

نيقت٣٠:النحل) (الْم(ونَ﴿ :، وقولهِسنحم مه ينالَّذا وقَوات ينالَّذ عم إِنَّ اللَّه) (وقوله )١٢٨:النحل ،: ﴿ ثُم
ي الَّذجناًنيا جِثيهف نيمالظَّال ذَرنا وقَوات ا ﴿ :، وقوله )٧٢:مرمي) (ينهقفَو نم فغُر ملَه مهبا رقَوات يننِ الَّذلَك

اديعالْم اللَّه فلخال ي اللَّه دعو ارها الْأَنهتحت نرِي مجةٌ تنِيبم فقوله ، و)٢٠:الزمر) (غُر: ﴿ ينالَّذ ي اللَّهجنيو
وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة ﴿ :، وقوله )٦١:الزمر) (اتقَوا بِمفَازتهِم ال يمسهم السوُء وال هم يحزنونَ
 مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا واُءوهى إِذَا جتراً حمزيندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَيع الما سهتنز٧٣:الزمر) (خ( ،

نوراً تمشونَ بِه  يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ من رحمته ويجعلْ لَكُم﴿ :وقوله 
  )٢٨:احلديد) (لَّه غَفُور رحيمويغفر لَكُم وال

  أال ترى اهتمام القرآن الكرمي بالتقوى؟: بعد أن أكملت قراءة هذه اآليات قال يل
ومل أقرأ لك مما .. ويذكر أصناف األجزية اليت وعد ا أهلها .. فهو حيث عليها كل حني .. أجل : قلت

  .تفاصيل، فأكثر من أن تنحصر، أما الورد يف القرآن الكرمي إال ما يدل على اامع
  فأنت ال حتتاج إىل الشهود إذن؟: قال
  .أما شاهد القرآن الكرمي، فقد عرفناه، فحدثين عن شاهد السنة: قال
فليست السنة إال بيانا .. مثلما ورد يف القرآن الكرمي احلث على التقوى، فقد وردت السنة كذلك : قال

  .قا لتوجيهاتهللقرآن الكرمي، وتأكيدا حلقائقه، وتطبي
  .من احلث على التقوى، والترغيب فيها فحدثين عما ورد عن رسول اهللا : قلت
  ١)ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال بأس ذ حذراً ملا به بأس) : من ذلك قوله : قال
  ٢)من سره أن يكون أكرم الناس فليتقِ اَهللا : (  قال و

ظن فإن الظن أكذب احلديث، وال جتسسوا وال حتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا إياكم وال : ( وقال 
 ـ التقوى ههنا، التقوى ههنا. وال تباغضوا وال تدابروا، املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره

دمه وعرضه : حبسب امرئٍ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام ـ ويشري إىل صدره
  ٣)وماله

  ٤)التقي النقي ال إمث فيه وال بغي وال غلَّ وال حسد: (عن أفضل الناس فقال سئل رسول اهللا و
ويرزقْه من ) ٢(ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا ﴿ : نزلت هذه اآلية: قالـ رضي اهللا عنه ـ وعن جابر 

                                                
 .مأمحد والترمذي وحسنه ابن ماجه واحلاكرواه ) ١(
 .احلاكم والبيهقي والطرباين وأبو نعيمرواه ) ٢(
 .البخاري ومسلمرواه ) ٣(
 .ابن ماجه بإسناد صحيح، والبيهقيرواه ) ٤(
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 ِسبتحثُ لَا يييف رجلٍ من أشجع كان فقرياً خفيف ذات اليد، كثري العيال، فأتى رسول  )طالقال(﴾ )٣(..ح
فأتى  ،، فلم يلبث إال يسرياً حىت جاء ابن له بغنمٍ كان العدو أصابوه)اتق اهللا واصرب: (فسأله فقال،  اهللا 

  .١فرتلت ،)كلها(: فقال ،فسأله عنها وأخربه خربها، رسول اهللا 
ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه ﴿ : يتلو هذه اآلية جعل رسول اهللا : قالهللا عنه ـ ـ رضي اوعن أيب ذر 

  ٢)يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا ا لكفتهم: فجعل يرددها حىت تعب فقال، )الطالق(﴾)٢(مخرجا 
ليس : فقالوا ،)أتقاهم(: يا رسول اهللا من أكرم الناس؟ قال: قيل: قالـ رضي اهللا عنه ـ ن أيب هريرة وع

: ليس عن هذا نسألك، قال: قالوا )فيوسف نيب اهللا بن نيب اهللا بن نيب اهللا بن خليل اهللا(: عن هذا نسألك، قال
   ٣)فعن معادن العرب تسألوين؟ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا(

إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ، وإن اهللا (: قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب سعيد اخلدري و
  ٤)فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء ،مستخلفكم فيها

اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف (: كان يقول أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ ابن مسعود وعن 
  ٥)والغىن
مث رأى  ،من حلف على مينيٍ(: يقول مسعت رسول اهللا : قالضي اهللا عنه ـ ـ رعن عدي بن حامتٍ و

  ٦)فليأت التقوى ،أتقى هللا منها
خيطب يف حجة الوداع  مسعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب أمامة صدي بن عجالن و
أمراءكم، تدخلوا جنة  اتقوا اهللا، وصلوا مخسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا(: فقال
  ٧)ربكم

لكين أتساءل عن سر كل هذا الفضل الذي أولته هذه التعاليم املقدسة .. عرفت كل هذا ووعيته : قلت
  .للتقوى

ومن حصل .. ألن التقوى هي الزمام الذي تزم به النفس، واحلصن الذي حتتمي به من املعاصي : قال
  .ري، وتفرغه من كل شرالتقوى فقد حصل على امللكة اليت متلؤه بكل خ

  فهي ملَكة إذن؟: قلت
فامللكات هي اليت تصدر عنها األفعال بسهولة .. ومل يكن هلا هذا الفضل لو مل تكن كذلك .. أجل : قال

ومن رىب نفسه .. ومن كانت له ملكة التقوى، فإا لن تدله إال على اخلري، ولن تنهاه إال عن الشر .. ويسر 

                                                
 .احلاكمرواه ) ١(
 .احلاكم والبيهقي وابن مردويهرواه ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .مسلمرواه ) ٤(
 .مسلمرواه ) ٥(
 .مسلمرواه ) ٦(
 .حديثٌ حسن صحيح: وقال الترمذي،رواه ) ٧(
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تهم على التقوى، فإنه لن خياف سوءا ال على نفسه، وال عليهم، كما قال تعاىل يشري ومن وكلت إليه مسؤولي
الحات لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا وعملُوا الص﴿ :إىل ذلك

ات وا ثُمنآما وقَوات ثُمِسنِنيحالْم بحي اللَّهوا ونسأَحا و٩٣:املائدة) (قَو(  
  :لقد ذكرتين بأبيات البن حزم قاهلا مبينا رجوع مجيع األخالق إىل التقوى، واقتباسها منها، قال: قلت

ــاس ــل أســــ   إمنــــــا العقــــ

   
ــور   ــالق ســـ ــه األخـــ   فوقـــ

    
  فحلـــــي العقـــــل بـــــالعلم  

   
ــور  ــو بـــــــ   وإال فهـــــــ

    
ــى  ــياء أعمـــ ــل األشـــ   جاهـــ

   
ــدور   ــف يـــ ــرى كيـــ   ال يـــ

    
  ومتــــــام العلــــــم بالعــــــد

   
ــو زور   ل وإال فهــــــــــــــ

    
ـ   ــدل باجلــــ ــام العـــ   ـوزمـــ

   
  ود وإال فيجـــــــــــــــــور

    
ــود بالنجـــــ  ــالك اجلـــ   ـومـــ

   
  دة واجلــــــــنب غــــــــرور 

    
  عـــــف إن كنـــــت غيـــــو  

   
ــور   ــط غيـــ ــا زىن قـــ   راً مـــ

    
ــالتقوى  ــل بـــ ــال الكـــ   وكمـــ

   
ــور  ــق نــــ ــول احلــــ   وقــــ

    
ــها   ذي أصـــــول الفضـــــل عنـــ

   
  حـــــدثت بعـــــد البـــــذور  

   
  .. خري تعبري عن تسلسل األخالق، وارتباط بعضها ببعضهاابن حزم فقد عرب .. بورك فيه : قال
  فهل تعتمدون يف التربية على هذا؟: قلت
ال ميكن للمريب أن يريب دون أن يعلم ما متتلئ به النفوس من أخالق، وما طبعت عليه من .. أجل : قال

  .ج إصالحي هلاليتوصل من خالل ذلك إىل رسم منه.. خالل 
  فأنتم يف هذا املرتل تفعلون هذا؟: قلت
، وما يرغبون فيه، وما يرهبون منه، وما يقدرون ناحنن نبدأ فندرس نفوس من يقدمون علي.. أجل : قال

  .لندهلم من خالل كل ذلك كله على التقوى املرتبطة م.. عليه، وما يعجزون عنه 
  ألكل صنف من الناس تقواه؟: قلت
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.. فمن الناس من يكون يف جبلته متقيا شر طلب الرئاسة، فلذلك ال حيتاج إىل تربيته عليها ..  أجل: قال
  .. وهكذا .. ومن الناس من يكوف عفيفا طاهرا، فال حنتاج أن نتكلم معه عن العفاف وغض البصر 

  إن هذا حيتاج من الداخل إىل هذا  املرتل أن يفضح نفسه؟: قلت
فكما حيتاج املريض إىل أن يفضح مرضه عند طبيب جسده، فكذلك .. ى هذا لقد نص أهل اهللا عل: قال

  .مريض الروح حيتاج إىل أن يفضح نفسه عند طبيب الروح
  لكن شريعتنا تنا عن الفضيحة؟: قلت
أمل تسمع قوله ..   الفضيحة اليت يقصد منها التطهريال ،تنا عن الفضيحة اليت يقصد منها التشهري: قال

غفَروا اللَّه واستغفَر وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّه ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاست﴿ :تعاىل 
  ؟)٦٤:النساء) (لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً

  أيف السنة ما يدل على هذا؟: قلت
  ، واليت تدل على حال قائليها؟أمل تسمع تلك األسئلة الكثرية اليت تأتيه .. أجل : قال
جاءت أم سليم فسألت النيب : تقالـ رضي اهللا عنها ـ أم سلمة ومن ذلك ما حدثت به .. بلى : قلت

 عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل؟ فقال  ):النساء،  فضجت ،تربت ميينك:( ، فقلت هلا)الغسل
  ١)تربت ميينك، فبم يشبهها ولدها:(  وهل حتتلم املرأة؟ فقال 

  .فانظر كيف نزعت هذه املرأة جلباب احلياء، فسألت من أمر دينها ما ميكنها من أداء حق التقوى
 جاءت املرأة إىل رسول اهللا : تقالـ رضي اهللا عنها ـ أمساء بنت أيب بكر ومن ذلك ما حدثت به 

حتثه مث تقرضه باملاء، مث تنضحه، مث تصلي :(  ا يصيب ثوا من دم احليضة ماذا تصنع به؟ قالإحدان: فقالت
  ٢)فيه

استحيضت سبع ـ رضي اهللا عنها ـ أن أم حبيبة ـ رضي اهللا عنها ـ عائشة ومن ذلك ما حدثت به 
صلي، وكانت ، فأمرها أن تغتسل وت)إمنا هو عرق، وليست باحليضة(: فقال سنني، فسألت رسول اهللا 

  .٣تغتسل وتصلي، وكانت تغتسل لكل صالة وجتلس يف املركن فيعلو الدم
يا رسول اهللا، : قالت جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عنها و

أقبلت  ال، إمنا هو عرق وليس حبيض، فإذا(: إين امرأة أستحاض، فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهللا 
  ٤)حيضتك فدعي الصالة، وإن أدبرت فاغسلي عنك الدم مث صلي

جتلس :( كم جتلس املرأة إذا ولدت ؟ قال أا سألت رسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ عن أم سلمة و

                                                
 .رواه مسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .الشافعي والبخاريرواه ) ٣(
وليست باحليض، اجتنيب الصالة أيام حيضتك مث اغتسلي وتوضأي لكل :( ويف لفظ عند ابن أيب شيبة ، البخاريرواه ) ٤(

 )صالة، مث صلي ولو بسط الدم على احلصري



 ٣٧٨

  ١)أربعني يوما، إال أن ترى الطهر قبل ذلك
إين اغتسلت : فقال جاء رجل إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ علي ومن ذلك ما حدث به 

لو كنت مسحت :(  من اجلنابة، وصليت الصبح، فرأيت قدر موضع الظفر مل متسه املاء، فقال رسول اهللا 
  ٢)عليه بيدك أجزأك

يف املسجد، وحنن قعود  بينما رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ أمامة ومن ذلك ما حدث به أبو 
، فإعاد فسكت  فأقمه علي، فسكت رسول اهللا  ٣إين أصبت حدايا رسول اهللا، : معه، إذ جاء رجل، فقال

أرأيت حني  (:تبعه الرجل واتبعته أنظر، ماذا يرد عليه؟ فقال له عنه، وأقيمت الصالة، فلما انصرف النيب 
مث شهدت الصالة :( بلى، يا رسول اهللا، قال : قال )خرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟

  ٤)ـ أو قال ذنبك ـ فإن اهللا تعاىل قد غفر لك حدك(: نعم، يا رسول اهللا، قال: قال، )معنا
إذ جاء رجل  بينما حنن جلوس عند النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة ومن ذلك ما حدث به أبو 

هل :(  وقعت على امرأيت، وأنا صائم، فقال رسول اهللا : ما أهلكك؟ قال: يا رسول اهللا، هلكت قال: فقال
فبينما حنن  فمكث النيب : ال، قال: قال ،)إطعام ستني مسكينا؟ فهل جتد:(  ال، قال: قال ،)جتد رقبة تعتقها؟
 خذ هذا فتصدق به،: أنا، قال: أين السائل؟ قال: قالـ املكتل : والعرقـ  بعرق فيها متر كذلك أتى النيب 

أهل بيت أفقر من أهل بييت،  ـيريد احلرتني ـ بتيها أعلى أفقر مين يا رسول اهللا، وواهللا ما بني ال :فقال الرجل
  .٥أطعمه أهلك: حىت بدت أنيابه، مث قال فضحك رسول اهللا 

أخرج متاعك (: إن يل جارا يؤذيين، فقال له: فقال أن رجال أتى النيب ـ رضي اهللا عنه ـ  وعنه
جاري : مالك؟ قال: مر به قالفأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فجعل كل من  ،)فضعه على الطريق

  ٦)ال أوذيك أبدا:( ارجع إىل مرتلك، وقال : فقال الرجل: قال! اللهم العنه، اللهم أخزه: فيقول ،يؤذيين
فلدينا يف هذا املرتل فقهاء وعلماء، كما لدينا .. وحنن نعتمد هذا وغريه مما ورد يف السنة املطهرة : قال

  .ال تتحقق بكماهلا إال يف ضوء هذه اخلربات مجيعا علماء نفس وخرباء اجتماع، فالتقوى
  .فهلم بنا إليه، فما أشوقين ألن أتعلم علوم التقوى، وأتدرب عليها: قلت

فرأيته من خري املنازل، وأكثرها بركات، لقد رأيت بعيين فيه قوله .. دخلت مع الزاهد إىل مرتل التقوى 
ا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنو﴿ :تعاىل 

  )٩٦:ألعراف(﴾  كَانوا يكِْسبونَ

                                                
 .الدارقطينرواه ) ١(
 .البيهقي وابن ماجهرواه ) ٢(
معصية توجب التعزير، وليس املراد احلد الشرعي احلقيقي كحد الزنا واخلمر  ، أي)أصبت حدا:( قال العلماء يف قوله ) ٣(

 .وغريها، فإن هذه احلدود ال تسقط بالصالة، وال جيوز لالمام تركها
 .مسلمرواه ) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .أبو داود يف كتاب األدبور البزارواه ) ٦(
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ن ، فلم تك)٢من اآلية: الطالق(﴾  ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً﴿ :وشهدت فيه حتقيق قوله تعاىل 
ختطر على بايل يف ذلك املرتل شبهة تريد أن تردعين عن التقوى وتزجرين عنها حىت يأيت فضل اهللا املخزن يف 

  .التقوى، فيخرجنا منها ساملا غامنا
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  ـ العروج ٢
ومن فيه من اخلرباء ) الزاهد(بعد أن مكثت ما شاء اهللا يل أن أمكث يف ذلك املرتل املبارك بصحبة 

أيب (لعلماء شعرت حبالوة يف قليب ال أستطيع هلا تعبريا وال وصفا، فاستأذنت الزاهد أن أذهب إىل شيخي وا
  .لعلي أعرف سرها، فأذن يل) مدين

  :التوكل
، وكانا يتذاكران يف التوكل، وما إن دخلت عليهما حىت )اخلواص(عندما دخلت عليه كان يف جملسه 

  .هال بك يف منازل املتوكلنيأ: أسرع اخلواص إيل يلتزمين، ويقول
  تلك منازل عالية، فكيف عرفت أين من أهلها؟: قلت
  .، وال يعجز الصانع أن يتعرف على أهل صنعته١التوكل هو صنعيت: قال
  أللمتوكلني سيما خاصة؟: قلت
  .لكل مقام سيماه اخلاصة اليت يعرفه من خالهلا أهل اهللا: قال
  يب؟أليس ذلك نوعا من االستشراف للغ: قلت
  أليس يف قدرة الطبيب اخلبري أن يتعرف على الداء مبجرد النظر إىل املريض؟: قال
  .هناك أطباء كثريون يقدرون على ذلك.. بلى : قلت
  .جل ربك أن جيعل يف أطباء اجلسد من يقدر على هذا، مث ال جيعل يف أطباء الروح من يقدر عليه: قال
  به؟وكيف أتأدب بآدا..  ؟وما هذا املرتل: قلت
  .اصحبين لتتأدب بآدابه: قال
  .فذرين ـ أوال ـ أسأل شيخي عن حالوة عرضت لقليب مل أعرف هلا تفسريا: قلت
  .فللتوكل من احلالوة ما ال يعدله شيء.. تلك حالوة التوكل : قال
  كيف عرفت ذلك؟: قلت
أو غريه جاءك كلما احتجت شيئا رزقا .. وكأنك ملك على عرشك .. أمل تشعر بطمأنينة عظيمة : قال

  من غري عناء وال تعب؟
مل أشعر بالراحة يف يوم من أيام حيايت كما شعرت يف صحبة هذه احلالوة .. ذلك صحيح .. بلى : قلت

فلذلك زالت كل أحزاين، وارتفعت كل .. وأنه مل يفتين شيء .. لقد صرت أختيل أن لدي كل شيء .. 
  .شكواي
.. ففي كل مرتل من منازل السلوك ممالك ومهالك .. علومه  فاصحبين لتتعلم.. فهذا هو التوكل : قال

  . ولن ينجو منها إال من اتقى بالعلم الذي علمه اهللا ألهل اهللا بربكة متابعتهم لرسول اهللا 
سرت مع اخلواص إىل مرتل التوكل، وقد كان مرتال يف غاية اإلبداع واجلمال والقوة، خييل إىل الناظر إليه 

                                                
نرى من خالل دراسة طبقات األولياء ختصص الكثري منهم يف احلديث عن بعض مقامات السلوك دون بعضها، وقد ) ١(

 .اشتهر اخلواص من بينهم خصوصا بالتخصص يف التوكل، ولذلك رمزنا به إليه يف هذا احملل
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ومع ذلك فهي أقوى من كل .. اء من غري أعمدة، ولكنه يقوم على أعمدة كثرية ال يراها الكثري أنه قائم يف اهلو
  .. شيء 

  )٢من اآلية: الرعد(﴾ اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها ﴿ :لقد ذكرين رؤييت هلا قوله تعاىل 
سرور ميأل حمياها، فهي تغرد بكل أحلان الرضا، فذكرتين ورأيت طيورا كثرية تأوى إىل ذلك املرتل، وال

لو أنكم تتوكلون على اهللا حق وتوكله لرزقكم كما يرزق الطري، تغدو مخاصاً وتروح : (  رؤييت هلا بقوله 
  ١)بطاناً

أردت أن أسرع بالدخول إليه ملا امتألت به عيين من رونق مجاله، لكين تذكرت ما اشترطت به على 
كيف أدخل بدون الشهود العدول الذين يشهدون : أهل اهللا ممن وفقين اهللا لصحبتهم، فقلت نفسي وعلى

  .حلركيت
  :فهو ممتلئ باألمر والثناء على املتوكلني.. كالم ربك .. أما الشاهد األول : قال

شال واللَّه وليهما وعلَى إِذْ همت طَائفَتان منكُم أَنْ تفْ﴿ :أما األمر بالتوكل واحلث عليه، فقد قال تعاىل 
فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب ﴿ :، وقال )١٢٢:آل عمران) (اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

نيكِّلوتوقال )١٥٩من اآلية: آل عمران)(الْم ،: ﴿ بفَال غَال اللَّه كُمرصني إِنْ يذَا الَّذ نفَم ذُلْكُمخإِنْ يو لَكُم
ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإِذَا برزوا من ﴿ :، وقال )١٦٠:آل عمران) (ينصركُم من بعده وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ
اللَّهقُولُ وي تالَّذ رغَي مهنفَةٌ مطَائ تيب كدنع  كَفَى بِاللَّهو لَى اللَّهكَّلْ عوتو مهنع رِضونَ فَأَعتيبا يم بكْتي

قَالَ رجالن من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما ادخلُوا علَيهِم الْباب فَإِذَا ﴿ :، وقال)٨١:النساء) (وكيالً
وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح ﴿ :، وقال )٢٣:املائدة) (البونَ وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِنيدخلْتموه فَإِنكُم غَ

يملالْع يعمالس وه هإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا واللَّ﴿ :، وقال )٦١:ألنفال) (لَه با كَتا إِلَّا منيبصي قُلْ لَن وا هلَن ه
فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ حسبِي اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو علَيه ﴿ :، وقال )٥١:التوبة) (موالنا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

قَومِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّه فَعلَيه وقَالَ موسى يا ﴿ :، وقال )١٢٩:التوبة) (توكَّلْت وهو رب الْعرشِ الْعظيمِ
نيملسم متكَّلُوا إِنْ كُنووقال )٨٤:يونس) (ت ،: ﴿نيممِ الظَّاللْقَوةً لنتا فلْنعجا ال تنبا ركَّلْنوت لَى اللَّهفَقَالُوا ع (

والْأَرضِ وإِلَيه يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيه وما ربك وللَّه غَيب السماوات ﴿ :، وقال )٨٥:يونس(
وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي ال يموت وسبح بِحمده وكَفَى بِه بِذُنوبِ ﴿ :، وقال )١٢٣:هود) (بِغافلٍ عما تعملُونَ

وتوكَّلْ ﴿ :، وقال )٧٩:النمل) (فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنك علَى الْحق الْمبِنيِ﴿ :، وقال )٥٨:الفرقان() عباده خبِرياً
 وال تطعِ الْكَافرِين والْمنافقني ودع أَذَاهم وتوكَّلْ علَى﴿ :، وقال )٣:األحزاب) (علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيالً

  )٤٨:األحزاب) (اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيالً
: ولَما رأَى الْمؤمنونَ اَألحزاب قَالُوا﴿ :وأما الثناء على املتوكلني، وتبيان ما هلم عند اهللا، فقد قال تعاىل 

﴿ :، وقال)٢٢:األحزاب(﴾ إيماناً وتسليماً هذَا ما وعدنا اُهللا ورسولُه، وصدق اهللا ورسولُه، وما زادهم إالَّ
للَّه ونِعم الْوكيلُ الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِميانا وقَالُوا حسبنا ا

                                                
 .حديثٌ حسن: الترمذي، وقالرواه ) ١(
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)١٧٣(ي لٍ لَمفَضو اللَّه نم ةموا بِنِعقَلَبيمٍ فَانظلٍ عذُو فَض اللَّهو انَ اللَّهووا رِضعباتوٌء وس مهسسم)آل (﴾ )١٧٤
: الطالق)(ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيٍء قَدراً﴿ :، وقال )عمران

  )٩٩:النحل) (إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ﴿ :، وقال )٣من اآلية
  .فهات الشاهد الثاين.. هذا الشاهد األول : قلت
لقد ورد يف السنة ـ اليت هي بيان للقرآن الكرمي ـ الكثري من النصوص اليت حتث على التوكل، : قال

  :د هلم من جزاء عند اهللاوتبني فضل أهله، وما ع
عرضت علي األمم، :(  قال رسول اهللا صل: قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباسٍ ومن ذلك ما حدث به 
، والنيب ومعه الرجل والرجالن، والنيب وليس معه أحد إذ رفع يل سواد عظيم فظننت ١فرأيت النيب ومعه الرهيط

انظر إىل األفق : ر إىل األفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل يلهذا موسى وقومه ولكن انظ: أم أميت، فقيل يل
مث  ،)هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذابٍ: اآلخر، فإذا سواد عظيم، فقيل يل

 فلعلهم: ض فدخل مرتله، فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حسابٍ وال عذابٍ، فقال بعضهم
وذكروا  ـفلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم، فلم يشركوا باهللا شيئاً : ، وقال بعضهمالذين صحبوا رسول اهللا 

هم الذين ال يرقون، وال (: ما الذي ختوضون فيه؟ فأخربوه فقال: فقال، فخرج عليهم رسول اهللا  ـأشياء 
: ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: فقال فقام عكاشة بن حمصنٍ ،)يسترقون وال يتطريون، وعلى رم يتوكلون

  ٢)سبقك ا عكاشة(: ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: مث قام رجلٌ آخر فقال ،)أنت منهم(
يدخلون اجلنة من غري .. إم من دون الناس .. انظر هذا الفضل العظيم الذي أعده اهللا للمتوكلني 

طت ثقتهم يف اهللا عنهم أوزارهم، فراحوا إىل اجلنة من غري وذلك ألم مل يثقوا إال يف اهللا، فح.. حساب 
  .حساب وال عذاب

اللهم لك أسلمت (: كان يقول أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباسٍ ويف حديث آخر 
اللهم أعوذ بعزتك؛ ال إله إال أنت أن تضلين، . وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت

  . متفق عليه ٣)ال متوت، واجلن واإلنس ميوتون أنت احلي الذي
﴿ : حني قالوا حني ألقي يف النار، وقاهلا حممد  حسبنا اهللا ونعم الوكيل، قاهلا إبراهيم (: قال هعنو

الْو منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا حاناً وإِمي مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسيلُإِنَّ الن٤)١٧٣من اآلية: آل عمران(﴾ك  
، وهو ٥)يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري(: قال عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و

  .كناية عن توكلهم
قفل معهم،  قبل جند، فلما قفل رسول اهللا  أنه غزا مع النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن جابرٍ و

                                                
 .تصغري رهط، وهم دون عشرة أنفسٍ: الرهيط) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . وهذا لفظ مسلمٍ واختصره البخاريرواه البخاري ومسلم، ) ٣(
 .البخاريرواه ) ٤(
 .مسلمرواه ) ٥(
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كثري العضاه، فرتل رسول اهللا  فأدركتهم القائلة يف واد وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول اهللا ،
  ا سيفه، ومننا نومةً، فإذا رسول اهللا فعلق ،حتت مسرة فقال إن هذا اخترط (: يدعونا، وإذا عنده أعرايب

ومل يعاقبه ، )ـ ثالثاً  ـ اهللا: من مينعك مين ؟ قلت: علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو يف يده صلتاً، قال
  . ١وجلس
: يا فالن إذا أويت إىل فراشك فقل(:  قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن الرباء بن عازبٍ و

وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً : اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك
ت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت؛ فإنك إن مت من إليك، ال ملجأ وال منجى منك إال إليك، آمن

  ٢)ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خرياً
نظرت إىل أقدام املشركني وحنن يف الغار وهم على : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب بكرٍ الصديق و

ظنك يا أبا بكرٍ باثنني اهللا ما (: فقال. يا رسول اهللا لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا: رؤوسنا فقلت
  ٣)ثالثهما
بسم اهللا، توكلت على اهللا، (: كان إذا خرج من بيته قال أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ  عن أم سلمةو

  ٤)اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو جيهل علي
  
بسم :  ـيعين إذا خرج من بيته  ـمن قال :(  ل اهللا قال رسو: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و

  ٥)هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان: اهللا توكلت على اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا، يقال له
، واآلخر ، وكان أحدمها يأيت النيب  كان أخوان على عهد النيب : قاله ـ رضي اهللا عنه ـ وعن

  ٦)لعلك ترزق به(: فقال، ه للنيب حيترف، فشكا احملترف أخا
ولكين بني قوم اختلفوا يف التعامل مع .. وما كان يل أن أعرض عنهم .. قبلت كل هؤالء الشهود : قلت

هذه النصوص املقدسة، فمنهم من راح يفسر التوكل باالستغراق يف التوحيد ونبذ األسباب، واعتبار األخذ ا 
  .قدحا يف التوكل

غرق يف األسباب، ويؤول هذه النصوص، وحيملها على حمامل تنفي التوحيد، وجتعل ومنهم من راح يست
  .من التوكل جمرد اسم ال حقيقة وجودية له

ىل أي النصوص بإميان وصدق ويقني فهم التوكل على اهللا حق فهمه، فلم جينح به إهذه إن من قرأ : قال

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .حديثٌ حسن صحيح، وهذا لفظ أيب داود: قال الترمذي. ا بأسانيد صحيحةأبو داود، والترمذي وغريمهرواه ) ٤(
 ـيعين الشيطان  ـفيقول : حديثٌ حسن، زاد أبو داود: وقال الترمذي ،أبو داود والترمذي، والنسائي وغريهمرواه ) ٥(

 كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟: لشيطان آخر
 .مسلمٍ الترمذي بإسناد صحيح على شرطرواه ) ٦(
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هذا ما أحوج أهل اهللا لبناء هذا املرتل، ووضع و.. ال جهة اإلفراط، وال جهة التفريط .. جهة من اجلهات 
  .األسوار اليت حتيط به، واليت متنع دخول املتطفلني إليه

  فما ذكروا من هذه األسوار؟: قلت
مجع كل ما ذكره .. ذلك اجلبل اهلمام من جبال أهل اهللا .. أنت تعلم أن الغزايل أبا حامد : قال: قال

وقد مجع شتاا ووضع .. من مقامات العارفني احملققني .. النصوص املقدسة وما ورد يف .. األولياء والعارفون 
  .هلا من األصول والفروع ما حوهلا علما من العلوم، له من الدقة والتحقيق ما لسائر العلوم

  فما قال يف هذا؟: قلت
  .علم، وحال، وعمللقد ذكر أن التوكل ـ كسائر املقامات ـ ينتظم من : قال
  املرتبط بالتوكل؟ مالعلفما : قلت
  .كل مقامات التقديس تبدأ بالتوحيد، وتنتهي به.. التوحيد : قال
  فما التوحيد الذي ال يصري املتوكل متوكال إال بتعلمه؟: قلت
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله ( :من قال:(  هو ما وردت به األذكار من قوله : قال

يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، وحميت  (راحلمد، وهو على كل شيء قدي
عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي، ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد 

  ١)عمل أكثر من ذلك
  .لقد وردت النصوص الكثرية حتث على هذا الذكر، وتبني فضله: قلت
فالتوكل ينبين على : كر العظيم حيتوي على جمامع العلوم اليت يقوم عليها بنيان التوكلإن هذا الذ: قال

له (واإلميان بالقدرة اليت يترجم عنها قولك   ،)ال إله إال اهللا وحده ال شريك له(: التوحيد الذي يترمجه قولك
  )وله احلمد(قولك  واإلميان باجلود واحلكمة الذي يدل عليه  ،)امللك

مت له  )شيء قدير ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل (ن قال مولذلك 
  .اإلميان الذي هو أصل التوكل

  .ما أكثر من يقول هذا، ولكين ال أرى عليه حال املتوكلني: قلت
للتوحيد ـ  ولذلك، فقد ذكر أهل اهللا أن.. القول ما قال الفؤاد .. ليس القول قول اللسان وحده : قال

إىل لب، وإىل لب اللب، وإىل قشر، كاجلوز  ينقسمهو بذلك مراتب، والذي هو منبع التوكل وأصله ـ أربع 
  . وإىل قشر القشر

له  وقلبه غافل عنه أو منكر  ،) إله إال اهللاال(هي أن يقول اإلنسان بلسانه : فالرتبة األوىل من التوحيد 
  . كتوحيد املنافقني

  . كما صدق به عموم املسلمني وهو اعتقاد العوام ،دق مبعىن اللفظ قلبهأن يص: والثانية
أشياء  أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور احلق وهو مقام املقربني، وذلك بأن يرى : والثالثة

                                                
 .البخاري ومسلمرواه ) ١(
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   .ولكن يراها على كثرا صادرة عن الواحد القهار ،كثرية
ويطلق .. حيث ال يرى إال واحداً ، مشاهدة الصديقنيأن ال يرى يف الوجود إال واحداً، وهي : والرابعة

  ) الفناء(عليه أهل اهللا لقب 
  هذا ما كنت أحذر منه؟.. دخلنا يف اهلرطقات .. ؟ !الفناء : قلت
فناء أهل اهللا فناء أرقى وأطهر .. فليس الفناء ما يفهمه املتطرفون املوغلون يف احلس .. ال تستعجل : قال

  .. وأنبل 
هو الْأَولُ والْآخر ﴿ :د ببيانه البليغ، فقال يف بيانه ملا متتلئ به النفس من معاين قوله تعاىل لقد ذكره سي

يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو ناطالْبو رالظَّاهوما يكاد يفيق من تصور هذه احلقيقة الضخمة اليت متأل :(  )٣:احلديد(﴾ و
حقيقة أن ال كينونة لشيء يف هذا : يقة أخرى، لعلها أضخم وأقوىالكيان البشري وتفيض، حىت تطالعه حق

الوجود على احلقيقة، فالكينونة الواحدة احلقيقية هي هللا وحده سبحانه؛ ومن مث فهي حميطة بكل شيء، عليمة 
   )٣:ديداحل(﴾ هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شيٍء عليمبكل شيء ﴿ 

واآلخر . األول فليس قبله شيء :( ويقول عن املعاين اليت يستشعرها، وهو يعيش يف ظالل هذه األمساء 
األول واآلخر مستغرقا كل حقيقة .. والباطن فليس دونه شيء . والظاهر فليس فوقه شيء . فليس بعده شيء 

ان، ويتلفت القلب البشري فال جيد كينونة ومها مطلقت. الزمان، والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة املكان 
حىت وجود هذا القلب ذاته ال يتحقق إال . وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه . لشيء إال هللا 

وهذه . فهذا الوجود اإلهلي هو الوجود احلقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده . مستمدا من وجود اهللا 
وليس وراءها حقيقة ذاتية وال وجود ذايت لشيء . ليت يستمد منها كل شيء حقيقته احلقيقة هي احلقيقة األوىل ا

     ١)يف هذا الوجود
﴾  قُلْ هو اللَّه أَحد﴿ :وقال يف املعاين اليت يعيشها العارف، وهو يستظل بظالل قوله تعاىل 

هناك وجود حقيقي إال وجوده وليس .. فليس هناك حقيقة إال حقيقته .. إا أحدية الوجود :( )١:االخالص(
    ٢)وكل موجود آخر فإمنا يستمد وجوده من ذلك الوجود احلقيقي، ويستمد حقيقته من تلك احلقيقة الذاتية . 

  .لقد رأيت بعضهم يتهم سيدا بوحدة الوجود بسبب قوله هذا: قلت
  يل املختلفة؟فليتهم ابن القيم وابن تيمية أيضا حىت ال يكون من الذين يكيلون باملكاي: قال
  هو يزعم أنه يستمد منهما، فكيف يتهمهما؟: قلت
الفناء ضد البقاء، :( عند حديثه عن مرتلة الفناء ) مدارج السالكني(فأخربه بأن ابن القيم قال يف : قال

والباقي إما باق بنفسه من غري حاجة إىل من يبقيه، بل بقاؤه من لوازم نفسه وهو اهللا تعاىل وحده، وما سواه 
بقاؤه ببقاء الرب، وليس له من نفسه بقاء، كما أنه ليس له من نفسه وجود، فإجياده وإبقاؤه من ربه وخالقه، ف

                                                
 .يف ظالل القرآن) ١(
 .يف ظالل القرآن) ٢(
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    ١)وإال فهو ليس له من نفسه إال العدم، قبل إجياده والفناء بعد إجياده
إىل ذاته  إمنا الفناء أنك إذا نظرت:( ويرفع توهم أن املراد بأن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه بقوله 

بقطع النظر عن إجياد موجده له كان معدوما، وإذا نظرت إليه بعد وجوده مع قطع النظر عن إبقاء موجده له 
    ٢)استحال بقاؤه، فإنه إمنا يبقى بابقائه كما أنه إمنا يوجد بإجياده فهذا معىن قولنا إنه بنفسه معدوم وفان فافهمه 

عن هذه احلال، وإن كان يعيب عليه نقصه عن الكمال، وهو أما ابن تيمية، فتحدث يف رسائلة كثريا 
  ... يتفق يف ذلك مع كل من حتدث عن هذا احلال

حدها فناء القلب عن أ :مورأ الفناء الذي يوجد ىف كالم الصوفية يفسر بثالثة:( يقول يف جمموع الفتاوى
 ،خالصوهو حمض التوحيد واإلفهذا حق صحيح  ،رادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلكإ

وما يتبع ذلك  ،اهللا وحده الشريك له ىلإنابته وتوجهه إوهو ىف احلقيقة عبادة القلب وتوكله واستعانته وتأهله و
إِلَّا من أَتى ﴿ : وهذا هو القلب السليم الذي قال اهللا فيه، حد خروج عن هذاوليس أل ،حوالمن املعارف واأل
  .وهو سالمة القلب عن اإلعتقادات الفاسدة ومايتبع ذلك ،)٨٩:الشعراء(﴾  اَهللا بِقَلْبٍ سليمٍ

ن كان شاعرا باهللا إرادة ما سواه وإفيكون العبد فانيا عن  ،بل جيتمع هو والبقاء ،وهذا الفناء الينافيه البقاء
ياه له النعمة وله إ الإد ال اله اال اهللا وال نعب:(  يقول وكان النىب  ،)ال اهللاإله إ ال(وبالسوى وترمجته قول 
   .ول الدين وآخرهأوهذا ىف اجلملة هو  )الفضل وله الثناء احلسن

 ذاك فناء ،وهذا فناء عن الشهاده ،رادةفذاك فناء عن اإل ،مر الثاىن فناء القلب عن شهود ما سوى الرباأل
احلقائق  ن شهودإف ،الفناء فيه نقصفهذا  ،ليهإوهذا فناء عن العلم بالغري والنظر  ،الغري والتوكل عليه عن عبادة

و أو صفة من صفاته أكمل من شهود وجوده أمرا بشرائعه آوهو شهود الرب مدبرا لعباده  ،على ما هي عليه
    ٣)والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك ،مسائهأاسم من 

 ناقص حال وهذا ،بالقلب وخطوره وشهوده السوى ذكر عن فناء وهذا:( ... وقال يف موضع آخر 
 حال وهو... ى السو عبادة عن الفناء الغاية بل، الغاية يف شرطا وال ،الغاية هو ليس ،السالكني لبعض يعرض
 نهأ وجه غري من  النيب عن الصحاح يف ثبت قد نهإفـ صلى اهللا عليهما وسلم ـ  اخلليلني وحممد ابراهيم

 خالصإ وهو ،احلنيفية حتقيق هو الفناء هذا حقيقةو.. ٤)خليال ابراهيم اختذ كما خليال اختذين اهللا نإ:(  قال
 ،سواه ما طاعة عن وبطاعته ،سواه ما حمبة عن ومبحبته ،سواه ما عبادة عن اهللا بعبادة يفين نأ وهو هللا الدين

 من ملخلوق يكون فال ،فيه والبغض سواه فيما احلب عن فيه والبغض فيه وباحلب ،سواه ما خشية عن وخبشيته
   ١)تعاىل اهللا مع شركة قلبه على نفسه لغري وال لنفسه ال املخلوقني

فهذه النصوص وغريها تدل على أن حال الفناء الذي حتدث عنه أهل اهللا حال معترب عند هذين العاملني 
                                                

 .٣/٣٦٩: مدارج السالكني) ١(
 .٣/٣٦٩: مدارج السالكني)٢(
 .١٠/٣٣٧:جمموع الفتاوى )٣(
  .رواه احلاكم) ٤(
  .٥١٧: الرد على املنطقيني) ١(
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اجلليلني، وأن ما يدعيه من يدعي صحبتهما من الدعاوى ال دليل عليه، وهو حمض أحقاد متتلئ ا النفوس، ال 
  .ن أن يناقشعلم معترب ميك

  .ولكنه ذكر نقص هذه احلال: قلت
مل يفهم  أو... فهو قد انقطع به الطريق .. املتوقف عند هذه احلال واملستلذ هلا ال شك يف نقصه : قال

ال  ،فاخلالع للكون الفاين لن يفهم مراد اهللا من رسائل الكون حىت يعيد لبسه من جديد، باسم اهللا... الغاية منه 
  .وجود له بامسه الذي ال

ومقارنتهم يف ذلك بالسلف الصاحل من ... ولكن استنقاص العارفني املتحدثني عن هذه احلال غري صحيح 
  .الصحابة وغريهم، واعتبار كالمهم بدعة بسبب ذلك أبعد عن الصواب

  .وغريها من علوم الشريعة... ذلك أن الكالم يف هذه املسألة يشبه الكالم يف التفسري والفقه 
املفسر يف تفسري غريب القرآن رمبا يكون بدعة مل خيض فيها السلف، ال لكوا بدعة، ولكن لكون فكالم 

  .ذلك الغريب كان مشهورا غري غريب عندهم
والكالم يف دقائق الفقه، وتقسيمه إىل سنن وفرائض وموانع وأسباب وغري ذلك بدعة بالنسبة لفقهاء 

  . مثل هذه املصطلحاتفلم تدعهم احلاجة يف وقتهم إىل... الصحابة 
  ... وهكذا األمر يف هذا الباب 

ودرسوا األحوال اليت مير ا السالك يف رحلته إىل اهللا ، فأهل اهللا الذين اختصوا بالبحث يف هذا اجلانب
  ... فلذلك حتدثوا عنها بصنوف من األحاديث ، الحظوا هذه املرحلة اخلطرية واملهمة

ألن من وصل إليها بدأ البداية ... وهو صحيح ... ة من قمم السلوك منها ما يرغب فيها، ويعتربها قم
  .والبداية الصحيحة البد أن توصل إىل النهاية الصحيحة... الصحيحة 

  ... وليس القيام بأداء ظواهر العبودية أكمل من هذا ... وليس ذلك نقصا 
  .ذلك أن تلك الظواهر قد يقوم ا من ال حال له، بل من ال إميان له

كتلك التفاصيل اليت  ،أما كالم العارفني فهو يف أحوال الباطن، وهي أحوال دقيقة تستدعي تفاصيل دقيقة
ومل يقل أحد من الناس أن كالم الفقهاء يف هذا .. يتحدث فيها الفقهاء عن دقائق الفقه، ما يقع منها وما ال يقع

  .قصور عن درجة الصحابة
سالكني إىل عدم الوقوف مع أي حال، وهم يرددون هلم يف كل حني ولكن العارفني مع هذا ينبهون إىل ال

  )٤٢:النجم(﴾  وأَنَّ إِلَى ربك املُنتهى﴿ :قوله تعاىل 
  ؟احلالفحدثين عن .. هذا العلم : قلت
كما أن احلال هو الركن الركني جلميع املقامات، ذلك أنه .. احلال هو الركن الركني للتوكل : قال

  . العلم والعمل، وهو صفة يف النفس راسخة تدعو إىل إىل ما يقتضيه العلمالواسطة بني
 :التوكل:( ، فقالسرى السقطىأما .. ومبا أنه حال قليب، فقد اختلفت عبارات أهل اهللا يف التعبري عنه 

  )االخنالع من احلول والقوة
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  )االستسالم جلريان القضاء ىف األحكام :التوكل:( ، فقال ابن مسروقوأما 
   )االسترسال بني يدى اهللا تعاىل :التوكل: (قال سهل و
  )ترك اإليواء إال إىل اهللا :التوكل:( اهللا القرشى  قال أبوعبدو
   )والطمأنينة إىل الكفاية ،وتعلق القلب بالربوبية ،طرح البدن ىف العبودية :التوكل:( أيوب  قال أبوو
   )فيكون اهللا له كما مل يزل ،كما مل يكنحقيقة التوكل أن يكون هللا تعاىل :(  قال اجلنيدو
   )التوكل كدية حسنة:( قال الشبلى و

   )التوكل سر بني العبد وبني اهللا:( ومل يستطع آخرون أن يعربوا عن حاهلم، فقالوا
  وما قال لسان التحقيق يف هذا؟: قلت
  تقصد أبا حامد؟: قال
  تبه على أساليب املتكلمني؟أمل تذكر أنه حقق كالم أهل اهللا، وصنفه ور.. أجل : قلت
وكَّل أمره إىل فالن أي : التوكل مشتق من الوكالة، يقالف.. وقد بدأ يف وصفه من اشتقاقه .. أجل : قال

إليه وكيالً، ويسمى املفوض إليه متكالً عليه ومتوكالً عليه مهما  فوضه واعتمد عليه فيه، ويسمى املوكول 
عبارة عن ـ ذا ـ ه فيه بتقصري ومل يعتقد فيه عجزاً وقصوراً، فالتوكل يتهم ومل  ،اطمأنت إليه نفسه ووثق به

  . وحده اعتماد القلب وعلى الوكيل 
للخصومة  فوكل  ،من ادعى عليه دعوى باطلة بتلبيس: ، فقاللوكيل يف اخلصومةوقد ضرب هلذا مثال با

إذا اعتقد فيه أربعة  نفس بتوكيله إال من يكشف ذل التلبيس مل يكن متوكالً عليه وال واثقاً به وال مطمئن ال
  . منتهى اهلداية، ومنتهى القوة، ومنتهى الفصاحة، ومنتهى الشفقة: أمور

  .فليعرف ا مواقع التلبيس حىت ال خيفى عليه من غوامض احليل شيء أصالً ،اهلداية أما 
 يستحي وال جينب، فإنه رمبا فال يداهن وال خياف وال ،فليستجرئ على التصريح باحلق ،والقوة وأما القدرة 

املضعفة للقلب  يطلع على وجه تلبيس خصمه فيمنعه اخلوف أو اجلنب أو احلياء أو صارف آخر من الصوارف  
  .عن التصريح به

عن كل ما استجرأ القلب عليه  من القدرة يف اللسان على اإلفصاح ـ أيضاً ـ فهي  ،وأما الفصاحة
  .عقدة التلبيس التلبيس قادر بذالقة لسانه على حل  فال كل عامل مبواقع: وأشار إليه

فإن قدرته ال تغين  فيكون باعثاً له على بذل كل ما يقدر عليه يف حقه من اهود،  ،وأما منتهى الشفقة
  .به حقه أو مل يهلك دون العناية به إذا كان ال يهمه أمره وال يبايل به ظفر خصمه أو مل يظفر هلك 

مل  ،هذه األربعة أكمل منه أو جوز أن يكون خصمه يف  ،أو يف واحدة منها ،األربعةفإن كان شاكاً يف 
والتدبري ليدفع ما حيذره من قصور وكيله  مستغرق اهلم باحليلة  ،تطمئن نفسه إىل وكيله، بل بقي مرتعج القلب

قاده هلذه اخلصال الثقة والطمأنينة حبسب تفاوت قوة اعت ويكون تفاوت درجة أحواله يف شدة  ،وسطوة خصمه
  .فيه

ال ينحصر، فال جرم تتفاوت أحوال تفاوتا والضعف تتفاوت  االعتقادات والظنون يف القوة مبا أن و
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ينحصر إىل أن ينتهي إىل اليقني الذي ال ضعف فيه، كما لو كان  املتوكلني يف قوة الطمأنينة والثقة تفاوتاً ال 
حلالل واحلرام ألجله، فإنه حيصل له يقني مبنتهى الشفقة والعناية، يسعى جلمع ا وهو الذي  ،الوكيل والد املوكل

واحدة من اخلصال األربعة قطعية، وكذلك سائر اخلصال يتصور أن حيصل القطع به، وذلك  فتصري خصلة 
ر بل على تصوي بطول املمارسة والتجربة وتواتر األخبار بأنه أفصح الناس لساناً وأقدرهم بياناً على نصرة احلق  

  .احلق بالباطل والباطل باحلق
وهم ال .. وهو أيسر فهما على قومي، فهم كثريا ما حيتاجون إىل توكيل احملامني .. هذا مثال جيد : قلت

وهم يف أحيان كثرية يقتنعون بدون ما .. يطلبون منهم إال من حتققت له الكماالت اليت يئه هلذه الوظيفة 
  .ذكره الغزايل بكثري

على اهللا تعاىل، فإن ثبت يف نفسك اعتقاد جازم أنه ال فاعل إال  فقس عليه التوكل ت هذا، إذا عرف: قال
متام العلم والقدرة على ـ مع ذلك ـ  واعتقدت علمت يف الركن األول من أركان التوكل ـ كما ـ اهللا 

وال وراء  ،ء منتهى قدرته قدرةوأنه ليس ورا  ،مث متام العناية والعطف والرمحة جبملة العباد واآلحاد ،كفاية العباد
ومل  ،لك عناية ورمحة، اتكل ال حمالة قلبك عليه وحده وال وراء منتهى عنايته بك ورمحته  ،منتهى علمه علم

  .وقوته، فإنه ال حول وال قوة إال باهللا يلتفت إىل غريه بوجه وال إىل نفسه وحوله 
  م ال جيدون ما تذكر من أحوال؟ولكنه.. كلهم يعتقدون ما ذكرت .. ما بال الناس : قلت
إما ضعف اليقني بإحدى هذه اخلصال األربعة، وإما ضعف : أمرين أحد لقد أعاد الغزايل ذلك إىل : قال

عليه وانزعاجه بسبب األوهام الغالبة عليه، فإن القلب قد يرتعج تبعاً للوهم  القلب ومرضه باستيالء اجلنب 
رمبا نفر طبعه وتعذر عليه  بنجاسةفشبه بني يديه  ،إن من يتناول عسالًنقصان يف اليقني، ف وطاعة له عن غري 

  .مع كونه عسال تناوله
سكون القلب وطمأنينته،  وقوة اليقني مجيعاً، إذ ما حيصل  ،التوكل ال يتم إال بقوة القلبوهلذا، فإن 

﴿ : إلبراهيم  ال تعاىلكما ق فكم من يقني ال طمأنينة معه  ،واليقني شيء آخر ،فالسكون يف القلب شيء
امليت بعينه  فالتمس أن يكون مشاهداً إحياء ، )٢٦٠من اآلية: البقرة(﴾  أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي

 إىل أن تبلغ باآلخرة إىل فإن النفس تتبع اخليال وتطمئن به وال تطمئن باليقني يف ابتداء أمرها  ،ليثبت يف خياله
  .ال يقني له درجة النفس املطمئنة؛ وذلك ال يكون يف البداية أصالً، وكم من مطمئن 

  فما درجات الناس فيه؟.. علمت هذا، وأيقنت به : قلت
  :ولكن جمامعها اليت ذكرها الغزايل ثالث.. ال ميكن حصرها .. كثرية : قال
حاله يف حق ، وثقتهم فيهم، فيكون ، فما وصفته لك من توكيل املخاصمني للمحامنيالدرجة األوىلأما 

  .اهللا تعاىل والثقة بكفالته وعنايته كحاله يف الثقة بالوكيل
فإنه ال يعرف  ،أن يكون حاله مع اهللا تعاىل كحال الطفل مع أمهفهي : وهي أقوى ،الثانيةوأما الدرجة 

ل حال بذيلها ومل خيلها، وإن نابه ، فإذا رآها تعلق يف كعليهاوال يعتمد إال  ،وال يفزع إىل أحد سواها ،غريها
قد وثق ألنه فإا مفزعة،  ،، وأول خاطر خيطر يف قلبه)يا أماه(: أمر يف غيبتها كان أول سابق إىل لسانه
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فمن كان باله إىل اهللا عز ..  بكفالتها وكفايتها وشفقتها ثقة ليست خالية عن نوع إدراك بالتمييز الذي له
فإن الطفل متوكل على : يه كلف به كما يكلف الصيب بأمه فيكون متوكالً حقاًوجل ونظره إليه واعتماده عل

أن هذا متوكل وقد فين يف توكله عن توكله، إذ ليس يلتفت قلبه إىل التوكل : والفرق بني هذا وبني األول ،أمه
كل بالتكلف وحقيقته، بل إىل املتوكل عليه فقط، فال جمال يف قلبه لغري املتوكل عليه، وأما األول فيتو

ألن له التفاتاً إىل توكله وشعوراً به، وذلك شغله صارف عن مالحظة  ،وليس فانياً عن توكله ،والكسب
  .املتوكل عليه وحده

وأوسطه؟ قال : قيل ،ترك األماين: ما أدناه؟ قال: وإىل هذه الدرجة أشار سهل حيث سئل عن التوكل
  .ال يعرفه إال من بلغ أوسطه: وسئل عن أعاله فلم يذكره وقال ،ترك االختيار، وهو إشارة إىل الدرجة الثانية

أن يكون بني يدي اهللا تعاىل يف حركاته وسكناته مثل امليت ى الدرجات، فهي الثالثة وهي أعلأما الدرجة 
ال يفارقه إال يف أنه يرى نفسه ميتاً حتركه القدرة األزلية كما حترك يد الغاسل امليت، وهو  ،بني يدي الغاسل

  ..  حلركة والقدرة واإلرادة والعلم وسائر الصفاتاجمري اهللا تعاىل هو  الذي قوي يقينه بأن
  فما الفرق بني هذا والذي قبله؟: قلت
هو مثل صيب أما هذا، فالصيب يفزع إىل أمه ويصيح ويتعلق بذيلها ويعدو خلفها، ف.. فرق عظيم : قال

فاألم حتمله، وإن مل يسأهلا اللنب فاألم  ،وإن مل يتعلق بذيل أمهوأنه  ،فاألم تطلبه ،علم أنه وإن مل يزعق بأمه
  .تفاحته وتسقيه

إن ما وصل إليه الغزايل من حتقيقه يف التوكل جعل ايته هي اية املفرطني الذين انشغلوا باهللا عن : قلت
  .فراحوا يتركون األسباب انشغاال باهللا.. األسباب 
  .. حكمة من أن يقعوا يف مثل هذه املهالك أهل اهللا أعمق علما، وأحكم : قال

إا أحوال إميانية ميتلئ ا .. إن ما ذكره الغزايل ومجيع أهل اهللا من هذه احلال العظيمة ال يعين ما ذكرت 
وهي تعلم .. بل هي تؤديها عبودية خالصة هللا .. أما اجلوارح، فإا ال تترك ما أنيط ا من وظائف .. القلب 

  .. الفاعل واملؤثر أن اهللا هو 
اعلم أن العلم يورث احلال، واحلال يثمر األعمال، وقد :(  عمال املتوكلنيأللقد قال الغزايل عند ذكره 

 ،يظن أن معىن التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبري بالقلب والسقوط على األرض كاخلرقة امللقاة
فكيف  ،الشرع، والشرع قد أثىن على املتوكلني وهذا ظن اجلهال، فإن ذلك حرام يف ،وكاللحم على الوضم

  ١)؟ينال مقام من مقامات الدين مبحظورات الدين
فيمن ترك الطلب والسعى، وتواكل حبجة أن الرزق يطلب  )هـ٣٢٠:ت(احلكيم الترمذى وقبله قال 

وفساد القلب، فال  يطلبوا، حترزا من الطمع إن كانوا قعدوا ينبغى هلم أن يقوموا وأن :( العبد كما يطلبه أجله
وعلَى الْمولُود ﴿ :اللَّه، فهذا تارك للسبيل والسنة، لقوله تعاىل  يضيع حق الزوجة والولد، برغم أن أرزاقهم على 

                                                
 .٤/٢٦٥: اإلحياء) ١(
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وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز ١)٢٣٣من اآلية: البقرة(﴾  لَه  
 احلركة ، فقد طعن ىف السنة، ومن طعن ىف من طعن ىف):( هـ٢٩٣:ت(  سهل بن عبد اللَّه وقبلهما قال 

  ٢)حاله فال يتركن سنته ، والكسب سنته، فمن بقى على طعن ىف اإلميان، والتوكل حال النىب  التوكل فقد 
ولكين .. عظيم، وهو يفند كل شبهة يف هذا الباب وهؤالء األولياء الكبار إن ما ذكرته عن الغزايل : قلت

نسب ألهل اهللا يقعون يف أعمال من ترك األسباب، وهم يفسرون ا التوكل، مع ذلك مسعت أن بعض من ي
  .ويسيئون إليه أعظم إساءة

.. ولذلك بىن أهل اهللا هذا املرتل، ليدخلوا املريدين فيه إىل ممالك التوكل، وحيموهم من مهالكه : قال
  .وهذا الذي ذكرته من مهالكه

، ) اخلواص(ك، فأدخله، ويدخل معي إليه شيخي فيه ومرشدي مل أجد إال أن أسرع إىل هذا املرتل املبار
وقد رأيته مرتال ممتلئا بالربكات، وفيه من أنوار اإلميان واليقني، ومن حقائق السالم والسكينة ما ال ميكن للسان 

 .أن يعرب عنه
  :الشكر
ما أحتاج إليه أتتلمذ على أهله، وأتدرب على أيديهم، وأحصل من العلوم  مرتل التوكل يفمدة مكثت 

هذه هي داري اليت كنت أحبث عنها، وفيها يطيب :( لتحقيقه، حىت سكنت إليه سكونا كليا، وقلت يف نفسي 
  )مقامي

يطلب مين أن أذهب إىل صاحيب السادس ) أيب مدين(ما قلت ذلك يف نفسي حىت جاءين أمر من شيخي 
  .، وأنزل مرتله)الشكر(، ألترقى على يديه إىل مقام )اجلنيد(

فسرت إىل اجلنيد الذي كان ينتظرين، وكأين معه على ميعاد، فما إن .. مل أجد إال أن أليب أمر شيخي 
  .. فال سار من مل يرتل ذلك املرتل .. هيا بنا إىل مرتل الشكر : اقتربت منه حىت قال يل

  ؟)١٣من اآلية: سـبأ( )كُوروقَليلٌ من عبادي الش﴿ :فقد قال اهللا تعاىل .. قليلإن السائرين إذن : قلت
فمنهم من يسري إىل منازل امللك، ومنهم من يسقط يف مهاوي .. أما السائرون .. الواصلون قليل : قال

  .اهللك
  فما العاصم الذي يعصمنا من اهللك؟: قلت
لة من متسك بامللك، ومبن يرسله امللك، فلم خيطو خطوة إال حبسب إشارته، وبعد إذنه وصل ال حما: قال

إىل منازل امللك، ومن امتألت نفسه باألهواء، فراح يعرض عن رسول امللك، فإنه ال حمالة سيقع يف مهاوي 
  .اهللك

  .فحدثين عن الشهود العدول الذي يشهدون هلذا  املرتل.. ذكرتين بالشهود العدول : قلت
  :ثنيا ومرغبافقد حتدث عن الشكر آمرا وحاثا، كما حتدث عنه م.. أما القرآن الكرمي : قال

                                                
 .١٦٨ص ،لترمذىللحكيم ا ،آداب املريدين وبيان الكسب) ١(
 .٤٦٥ص ،طبقات الصوفية) ٢(
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) فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لي وال تكْفُرون﴿ : ﴿:أما حديثه عن الشكر آمرا وحاثا، فمنه قوله تعاىل 
) إِياه تعبدونَيا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم ﴿ :، وقوله )١٥٢:البقرة(
) فَكُلُوا مما رزقَكُم اللَّه حالالً طَيباً واشكُروا نِعمت اللَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ﴿ :، وقوله )١٧٢:البقرة(
  )١١٤:النحل(

﴿ :وأخرب تعاىل أن الغرض من تصريف اآليات وبث النعم هو لفت القلوب إىل شكر موالها، فقال 
) آيات لقَومٍ يشكُرونَوالْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْن ربه والَّذي خبثَ ال يخرج إِلَّا نكداً كَذَلك نصرف الْ

يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم  واذْكُروا إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ في الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ﴿ :، وقال )٥٨:ألعراف(
ثُم عفَونا عنكُم من بعد ذَلك ﴿ :، وقال)٢٦:ألنفال) (وأَيدكُم بِنصرِه ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ

﴿ :، وقال)٥٦:البقرة) (د موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَثُم بعثْناكُم من بع﴿ :، وقال)٥٢:البقرة) (لَعلَّكُم تشكُرونَ
ما يفْعلُ اللَّه ﴿ :، وقال)١٢٣:آل عمران) (ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ

أَلَم تر إِلَى الَّذين خرجوا من ﴿ :، وقال )١٤٧:النساء) (اللَّه شاكراً عليماًبِعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنتم وكَانَ 
الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ  ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت فَقَالَ لَهم اللَّه موتوا ثُم أَحياهم إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى

) ولَقَد مكَّناكُم في الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليالً ما تشكُرونَ﴿ :، وقال )٢٤٣:البقرة) (يشكُرونَ ال
ضلٍ علَى الناسِ وما ظَن الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب يوم الْقيامة إِنَّ اللَّه لَذُو فَ﴿ :، وقال )١٠:ألعراف(

وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِياً وتستخرِجوا ﴿ :، وقال)٦٠:يونس) (ولَكن أَكْثَرهم ال يشكُرونَ
هلفَض نوا مغتبتلو يهف راخوم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيح هنونَ مكُرشت لَّكُملَعوقال )١٤:النحل) (و ،: ﴿ اللَّهو

ةَ لَعدالْأَفْئو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئاً ويونَ شلَمعال ت كُماتهأُم طُونب نم كُمجرونَأَخكُرشت لَّكُم (
، )٧٨:املؤمنون) (السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليالً ما تشكُرونَوهو الَّذي أَنشأَ لَكُم ﴿ :، وقال )٧٨:النحل(

ومن رحمته جعلَ ﴿ :، وقال )٧٣:النمل) (وإِنَّ ربك لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن أَكْثَرهم ال يشكُرونَ﴿ :وقال
كُنستل ارهالنلَ واللَّي ونَلَكُمكُرشت لَّكُملَعو هلفَض نوا مغتبتلو يهأَنْ ﴿ :، وقال )٧٣:القصص) (وا ف هاتآي نمو

لفَض نوا مغتبتلو رِهبِأَم الْفُلْك رِيجتلو هتمحر نم يقَكُمذيلو اترشبم احيلَ الرسريكُرشت لَّكُملَعو ونَه (
) ثُم سواه ونفَخ فيه من روحه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليالً ما تشكُرونَ﴿ :، وقال )٤٦:الروم(
جاج ومن كُلٍّ تأْكُلُونَ وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُ﴿ :، وقال )٩:السجدة(

لَعو هلفَض نوا مغتبتل راخوم يهف ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيونَ حرِجختستاً وماً طَرِيونَلَحكُرشت لَّكُم (
والنهار مبصراً إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ  اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتسكُنوا فيه﴿ :، وقال )١٢:فاطر(

اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر لتجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ﴿ :، وقال )٦١:غافر) (ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يشكُرونَ
  )١٢:اجلاثـية) (رونَولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُ

ومثل نعم اهللا الكونية نعمه التشريعية، فالغرض منها ـ أيضا ـ كالغرض من نعم اهللا الكونية، وهو 
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى للناسِ وبينات من ﴿ :حتريك القلب لشكر اهللا، قال تعاىل عن الصيام 

ر يرِيد اللَّه بِكُم لْفُرقَان فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخالْهدى وا
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دا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدال يو رسونَالْيكُرشت لَّكُملَعو ١٨٥:البقرة) (اكُم( ،
سحوا يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصالة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وام﴿ :وقال عن الطهارة

إِنْ كُننِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسؤبِر نم كُمنم داَء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم متإِنْ كُنوا ورباً فَاطَّهنج مت
دأَيو كُموهجوا بِوحسباً فَاميداً طَيعوا صممياًء فَتوا مجِدت اَء فَلَمسالن متسالم أَو طائاللَّالْغ رِيدا يم هنم يكُم ه

، وقال عن )٦:املائدة) (ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
دتم الْأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرة ال يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّ﴿ :أحكام اليمني

الثَة أَيامٍ ذَلك كَفَّارةُ مساكني من أَوسط ما تطْعمونَ أَهليكُم أَو كسوتهم أَو تحرِير رقَبة فَمن لَم يجِد فَصيام ثَ
، وقال عن )٨٩:املائدة) (أَيمانكُم كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا

ذَا وجبت والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائرِ اللَّه لَكُم فيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّه علَيها صواف فَإِ﴿ :املناسك 
ونَجكُرشت لَّكُملَع ا لَكُماهنرخس ككَذَل رتعالْمو وا الْقَانِعمأَطْعا وهنا فَكُلُوا مهوب٣٦:احلج) (ن(  

ربنا إِني ﴿ : وأخرب أن هذا هو مقام أهل اهللا من أنبياء اهللا ورسله وأوليائه، قال تعاىل عن إبراهيم 
يذُر نم تكَناسِ أَسالن نةً مدلْ أَفْئعالةَ فَاجوا الصيمقيا لنبمِ ررحالْم كتيب دنعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِووِي تهت

بائي واتبعت ملَّةَ آ﴿ : ، وقال عن يوسف )٣٧:ابراهيم) (إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ
وعلَى الناسِ ولَكن  إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّه من شيٍء ذَلك من فَضلِ اللَّه علَينا

ها وقَالَ رب فَتبسم ضاحكاً من قَول : ﴿، وقال عن سليمان )٣٨:يوسف) (أَكْثَر الناسِ ال يشكُرونَ
خأَدو اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعي أَوف كتمحلْنِي بِر

نيحالالص كادبوقال عنه )١٩:النمل) (ع ،: ﴿الْك نم لْمع هدني عقَالَ الَّذ كإِلَي دترلَ أَنْ يقَب بِه يكا آتابِ أَنت
ش نمو أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبيي لبلِ رفَض نذَا مقَالَ ه هدناً عرقتسم آها رفَلَم فُكطَر فِْسهنل كُرشا يمفَإِن كَر

ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَن اشكُر : ﴿( ، وقال عن لقمان )٤٠:النمل) (ميومن كَفَر فَإِنَّ ربي غَنِي كَرِ
يدمح غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمو فِْسهنل كُرشا يمفَإِن كُرشي نمو لَّه١٢:لقمان) (ل(  

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم ﴿ :يم، فقال وأخرب عن الفضل العظيم الذي خصصه ألهل هذا املرتل العظ
يددذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر نلَئو كُمن٧:ابراهيم) (لَأَزِيد(  

ما ينطق فحدثين عن الشاهد الثاين، ذلك ﴿ الذي .. وهو الشاهد األعظم .. هذا الشاهد األول : قلت 
  ؟)النجم(﴾ إِلَّا وحي يوحى إِنْ هو ) ٣(عنِ الْهوى 
ـ بفعله وقوله ـ هلذا املقام العظيم من  لقد وردت الروايات الكثرية حتدث عن دعوة النيب : قال

احلمد هللا الذي أطعمتين هذا ورزقنيه من  :فقال ،من أكل من طعام:(  ففي احلديث قال .. مقامات الدين 
احلمد هللا الذي كساين هذا : ومن لبس ثوبا جديدا فقال ،ذنبه غفر له ما تقدم من ،غري حول مين وال قوة

  ١)غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،ورزقنيه من غري حول مين وال قوة
احلمد هللا الذي كساين ما أواري به :( فقال  ،لبس ثوبا جديداـ رضي اهللا عنه ـ أن عمر وروي 

                                                
 )وما تأخر(وليس يف رواية احلاكم ، أبو داود واحلاكمرواه ) ١(
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احلمد هللا الذي : فقال ،من ليس ثوبا جديدا:( يقول  مث قال مسعت رسول اهللا ،)وأجتمل به يف حيايت ،عوريت
 ،كان يف كنف اهللا ،مث عمد إىل الثوب الذي خلق فتصدق به ،وأجتمل به يف حيايت ،كساين ما أواري به عوريت

  ١)ويف ستر اهللا حيا وميتا ،ويف حفظ اهللا
ا من اهللا إال كتب اهللا له ما أنعم اهللا على عبد نعمة فعلم أ  ):ويف حديث آخر، قال رسول اهللا 

وما اشترى  ،وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إال كتب اهللا له مغفرته قبل أن يستغفره ،شكرها قبل أن حيمده عليها
  ٢)عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فلبسه فحمد اهللا عليه إال مل يبلغ ركبتيه حىت يغفر اهللا له

  ٣)فهو أقطع ،احلمد هللا: ـيبدأ فيه بكل أمرٍ ذي بالٍ ال :(  قال رسول اهللا و
نعم، : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: إذا مات ولد العبد قال اهللا تعاىل ملالئكته : (  قال رسول اهللا و
: محدك واسترجع فيقول اهللا تعاىل: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم مثرة فؤاده؟ فيقولون: فيقول

  ٤)نة، ومسوه بيت احلمدابنوا لعبدي بيتاً يف اجل
إن اهللا لريضى عن العبد يأكل األكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة، فيحمده :(  وقال رسول اهللا 

   ٥)عليها
خصلتان من كانتا فيه كتبه اهللا شاكرا صابرا، ومن مل تكونا فيه مل يكتبه اهللا :(  وقال رسول اهللا 

فوقه فاقتدى به ، ونظر يف دنياه إىل من هو دونه فحمد اهللا على  وشاكرا وال صابرا ، من نظر يف دينه إىل من ه
ما فضله به عليه كتبه اهللا شاكرا صابرا ، ومن نظر يف دينه إىل من هو دونه ، ونظر يف دنياه إىل من هو فوقه 

  ٦)فاسف على ما فاته منه مل يكتبه اهللا ال شاكرا وال صابرا
  ٧)م الصابرالطاعم الشاكر مبرتلة الصائ:(  وقال 
  ٨)يا ابن آدم إنك ما ذكرتين شكرتين وإذا ما نسيتين كفرتين: قال اهللا تعاىل :(  وقال 
  ١)علم أن ذلك مين ، فكان ذلك شكره: قال موسى يا رب كيف شكرك ابن آدم ؟ فقال :(  وقال 
  ٢)ترت الناسصاحلة تعينك على أمور دنياك ودينك خري ما اك جةقلب شاكر ولسان ذاكر وزو:(  وقال 
نا أشد عليكم خوفا من النعم مين من الذنوب ، أال إن النعم اليت ال تشكر هي احلتف أل:(  وقال 

                                                
مث عمد إىل ثوبه اخللق فكساه مسكينا مل يزل يف جوار اهللا ويف ذمة اهللا ويف :( ويف رواية للبيهقي ، الترمذي وغريهرواه ) ١(

 )كنف اهللا حيا وميتا ما بقي من الثوب سلك
 .ابن أيب الدنيا واحلاكم والبيهقيرواه ) ٢(
 .أبو داود وغريهرواه ) ٣(
 .حديثٌ حسن: الترمذي وقالرواه ) ٤(
 .مسلمرواه ) ٥(
 .رواه الترمذي) ٦(
 .رواه أمحد والترمذي وأبو داود واحلاكم) ٧(
 .رواه الطرباين يف األوسط) ٨(
 .احلكيم عن احلسن مرسالرواه ) ١(
 .رواه البهقي) ٢(
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  ١)القاضي
ظل بارد ، ورطب طيب : هذا والذي نفسي بيده ، من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة :(  وقال 
  ٢)، وماء بارد
ب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك ، يا ر: إن عبدا من عباد اهللا قال:(  وقال 

يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة ال : فصعدا إىل السماء ، فقاال  ،يكتباا فأعضلت بامللكني ، فلم يدريا كيف
يا رب إنه قد : ماذا قال عبدي ؟ قاال  :ـوهو أعلم مبا قاله عبده ـ ندري كيف نكتبها؟ فقال اهللا عزوجل 

اكتباها كما قال عبدي : ب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك ، فقال اهللا هلما يا ر: قال 
  ٣)حىت يلقاين عبدي فأجزيه ا

هل هو .. فما هو الشكر؟ .. فقد مألتنا هذه النصوص املقدسة ترغيبا فيه .. عرفت فضل الشكر : قلت
وما هي تلك .. أو هو معاين معينة يف القلب .. عناها؟ تلك الكلمات اليت تقوهلا ألسنتنا، وقلوبنا غافلة عن م

ومل كان هذا مقاما من .. ومل كانت هلم الزيادة دون غريهم؟ .. ومل حكم اهللا بقلة الشاكرين؟ .. املعاين؟ 
  .. ومل.. مقامات التقديس؟ 
ال يف منازل علوم الشكر ال تنال إ.. ليس يف هذا احملل تتعلم هذه العلوم .. رويدك : قاطعين، وقال

  .الشكر
  فما أصوله؟.. لكين تعودت أن ال أدخل حمال حىت أكون عارفا بأصوله : قلت
لقد ذكر أهل اهللا ـ الذين مزجوا بني الفهوم الراقية للنصوص املقدسة، مع التجربة الروحية العالية : قال

صوله وفروعه وكل ما يرتبط به ـ هذه األصول، ورتبوها كما ترتب العلوم، فصار للشكر علما قائما بذاته له أ
  .من أحكام
  لكين ال أرى هذا العلم يدرس؟: قلت
  .الغفلة اليت جعلتنا تم بنواقض الطهارة أكثر من اهتمامنا بنواقض الشكر.. تلك الغفلة : قال
  فما احلل؟: قلت
ذلك كله ميألون مث ذهبوا بعد .. وعاشوه .. وفهموه .. الرجوع إىل الورثة الذين عرفوا هذا الدين : قال

  .املصنفات نصحا لعباد اهللا
  لقد حدثين من قبلك عن لسام الغزايل يف حتقيقاته، فهل تراك حتدثين كما حدثوين؟: قلت
فقد مجع كالم من سبقه يف هذه .. ال ميكن أن يتحدث أحد يف هذا الباب دون أن يذكر الغزايل : قال

  .كل كالم، مهيمنا على كل كالمفصار كالمه شامال ل.. املقامات، ونقحه وحققه 
  .لقد ذكر يل من قبلك أن كل مقام ينتظم من علم وحال وعمل: قلت

                                                
 .ابن عساكر عن املنذر بن حممد ابن املنذر بالغارواه ) ١(
 .رواه الترمذي) ٢(
 .رواه ابن ماجة) ٣(
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  .. كل شيء ينتظم من علم وحال وعمل ف.. وهكذا الشكر : قال
  الشكر؟ علمفما : قلت
عم املن عني النعمة، ووجه كوا نعمة يف حقه، وبذات : ثالثة أمورلقد ذكر الغزايل أنه ينتظم من : قال

  . ووجود صفاته اليت ا يتم اإلنعام ويصدر اإلنعام منه عليه
نعمة، ومنعم، : هذا ما تقتضيه القسمة العقلية، ذلك أنه يف كل نعمة من النعم البد من هذه الثالثة: قلت

  .ومنعم عليه تصل إليه النعمة من املنعم بقصد وإرادة 
 إال بأن يعرف أن النعم كلها من اهللالشكر فال يتم  ،يف حق اهللا تعاىلأما .. هذا يف الشكر عموما : قال
  . الوسائط مسخرون من جهتهأن و ، الوحيد هو املنعمأنه و تعاىل،

وما  ،أنه ال مقدس إال واحد، وذلك بأن يعرف أن اهللا هو القدوس، والتقديس وتتأسس هذه املعرفة على
هذه  من ذلك الواحد فقط، فالكل نعمة منه، فتقع  مث يعلم أن كل ما يف العامل فهو موجود..  عداه غري مقدس

   . كمال القدرة واالنفراد بالفعل: املعرفة يف الرتبة الثالثة، إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد
من قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب كتب له :( عن هذا، فقال عرب رسول اهللا وقد 

واحلمد :( وقال ، ٢)عاء احلمد هللادفضل الأو ،فضل الذكر ال اله اال اهللاأ:( ، وقال ١)بكل حرف عشر حسنات
  ٣)هللا متأل امليزان

على  فسبحان اهللا كلمة تدل على التقديس، وال إله إال اهللا كلمة تدل على التوحيد، واحلمد هللا كلمة تدل  
  . هي من أبواب اإلميان واليقنياحلسنات بإزاء هذه املعارف اليت و..  النعمة من الواحد احلق

رأى لوزيره أو  فإن  ،متام هذه املعرفة ينفي الشرك يف األفعال، فمن أنعم عليه ملك من امللوك بشيءو
النعمة من امللك من كل وجه، بل  وكيله دخالً يف تيسري ذلك وإيصاله إليه فهو إشراك به يف النعمة، فال يرى 

نعم ال يغض من توحيده يف . موحداً يف حق امللك فرحه عليهما فال يكون منه بوجه ومن غريه بوجه، فيتوزع 
الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه بقلمه وبالكاغد الذي كتبه عليه، فإنه  حق امللك وكمال شكره أن يرى النعمة 

بل من حيث  يشكرمها، ألنه ال يثبت هلما دخالً من حيث مها موجودان بأنفسهما ال يفرح بالقلم والكاغد وال 
  .حتت قدرة امللك مها مسخران 

اإليصال، وأنه لو رد األمر إليه ومل  وقد يعلم أن الوكيل املوصل واخلازن أيضاً مضطران من جهة امللك يف 
إليه شيئاً، فإذا عرف ذلك كان نظره إىل اخلازن  يكن من جهة امللك إرهاق وأمر جازم خياف عاقبته ملا سلم 

  . ذلك شركاً يف توحيده من إضافة النعمة إىل امللك قلم والكاغد، فال يورث املوصل كنظره إىل ال
يده فهو مضطر إذ سلط اهللا عليه اإلرادة وهيج عليه  فكل من وصل إليك نعمة من اهللا تعاىل على وهكذا، 

يف احلال  واآلخرة أن يعطيك ما أعطاك، وأن غرضه املقصود عنده وألقى يف نفسه أن خريه يف الدنيا ! الدواعي

                                                
 .ابن أيب الدنيا بإسناد ال بأس بهرواه ) ١(
 .الترمذي وحسنه والنسائي يف اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبانرواه ) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
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  . واملآل ال حيصل إال به
 ،لغرضك وبعد أن خلق اهللا له هذا االعتقاد ال جيد سبيالً إىل تركه، فهو إذن إمنا يعطيك لغرض نفسه ال  

فهو إذن إمنا يطلب نفع   ،ولو مل يكن غرضه يف العطاء ملا أعطاك، ولو مل يعلم أن منفعته يف منفعتك ملا نفعك
وإمنا الذي أنعم عليك هو الذي سخره  بل اختذك وسيلة إىل نعمة أخرى وهو يرجوها، نفسه فليس منعماً عليك 

  . مضطراً إىل اإليصال إليك لك وألقى يف قلبه من االعتقادات واإلرادات ما صار به 
موحداً وقدرت على شكره، بل  فإن عرفت األمور كذلك فقد عرفت اهللا تعاىل وعرفت فعله، وكنت 

إهلي خلقت آدم بيدك وفعلت :( يف مناجاته  ولذلك قال موسى ، مبجردها شاكراًكنت ذه املعرفة 
   )علم أن كل ذلك مين فكانت معرفته شكراً(: عز وجل فقال اهللا  )فكيف شكرك؟

فما يثمر هذا من .. وعيت هذا، فال يشكر إال من أفرد اهللا بالشكر، واعتقد أن اخلري كله بيده : قلت
  ؟األحوال
.. تلفت تعابري أهل اهللا عن تلك احلال اللذيذة اليت جيدوا عند حصول هذه املعرفة يف قلوم لقد اخ: قال

  :، فراح ينشدأبو على الروذبارىأما 
  لــو كــل جارحــة مــىن هلــا لغــة     

   
ــن     ــن حس ــت م ــا أولي ــك مب ــثىن علي    ت

    
ــه    ــكرت ب ــكرى إذ ش ــا زاد ش ــان م   لك

   
ــنن    ــان واملـ ــد ىف اإلحسـ ــك أزيـ    إليـ

    
  :الذي قالاحلسن النورى  ومثله أبو

  سأشـــكر ال أىن ال أجازيـــك منعمـــا  
   

ــكر    ــه الش ــال ل ــى يق ــن ك ــكرى ولك    بش
    

ــنها   ــديك وحسـ ــامى لـ ــر أيـ   وأذكـ
   

ــذكر    ــاكر ال ــى الش ــى عل ــا يبق ــر م    وآخ
    

وذلك أن الشكر نعمة من اهللا  ،وغاية الشكر التحري ،لست بشاكر مادمت تشكر:( حيىي بن معاذ وقال 
   )وهذا ال يتناهىجيب الشكر عليها 

  )شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا:( قال محدون القصار و
  )الشكر معرفة العجز عن الشكر:( وقال أبو عثمان 

  )الشكر أن ال ترى نفسك أهال للنعمة:( وقال اجلنيد 
  فما قال لسان التحقيق؟: قلت
الشاكرين ودرجام، فذكر أن امللك لقد ضرب مثاال مقربا حلال الشاكر، ومنه ميكن تقسيم أحوال : قال

فإن هؤالء الناس سينقسمون يف فرحهم بالفرس إىل .. ، فيهدي فرسا لبعض الناس يريد اخلروج إىل سفرالذي 
  :ثالثة أقسام
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ألغراضهم، وافق مومركوب   ،ه مال ينتفع بهأنو ،بالفرس من حيث أنه فرسون يفرحأما  القسم األول، ف
 ،ولو وجده يف صحراء فأخذه ،فقط بل غرضه الفرس  ،فرح من الحظ له يف امللك وهذا..  وإنه جواد نفيس

  . لكان فرحه مثل ذلك الفرح
 م،به على عناية امللك  ونستدليبل من حيث  ،نه فرسإبه ال من حيث ، فيفرحون الثاينأما القسم 

ال  واغري امللك لكانم إياه عطاههذا الفرس يف صحراء أو أهؤالء لو وجد و، مواهتمامه جبانبه معليه وشفقته 
  . امللك له باإلضافة إىل خلوه من نيل احملل يف قلب  معن الفرس أصالً أو استحقاره مأصالً الستغنائه به  ونيفرح

خبدمته  وامشقة السفر لينال ونيتحملف ،يف خدمة امللكألجل اخلروج به به  ونيفرح، فالثالثأما القسم 
بني القرب منه دون  والو خري مشاهدة امللك والقرب منه، حىت من ذلك إال  وهم ال يريدونمنه،  القرب 

  .القرب واالوزارة وبني الوزارة دون القرب الختار
عرفت أحوال الشاكرين للملك الذي أهدى فرسا، فما حال الشاكرين هللا الذي أعطى من النعم ما : قلت
  ال حيصى؟
  : لمها إال اهللاوبينهما درجات ال يع.. هم كذلك ثالثة : قال

بالفرس ال باملعطى، وهذا حال كل من فرح بنعمة من حيث إا  أما األولون، فحاهلم كحال الذي يفرح 
  .عن معىن الشكر هو بعيد و ،لذيذة وموافقة لغرضه

بل من حيث  ولكن ال من حيث ذاته  ،داخلة يف معىن الشكر من حيث إنه فرح باملنعم ، فهيالثانيةأما و
يعبدون اهللا ويشكرونه خوفاً من  يته اليت تستحثه على اإلنعام يف املستقبل، وهذا حال الصاحلني الذين معرفة عنا

  .عقابه ورجاًء لثوابه
يكون فرح العبد بنعمة اهللا تعاىل من حيث إنه يقدر ا  يف الفرح الثالث، وهو أن فهو الشكر التام أما 

جواره والنظر إىل وجهه على الدوام، فهذا هو الرتبة العليا،  والرتول يف على التوصل إىل القرب منه تعاىل 
الدنيا إال مبا هو مزرعة لآلخرة ويعينه عليها وحيزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر اهللا تعاىل  وأمارته أن ال يفرح من 

من  بل  ،عن سبيله، ألنه ليس يريد النعمة ألا لذيذة كما يريد صاحب الفرس الفرس أنه جواد ومهملج وتصده 
الشكر رؤية (: اهللا حيث إنه حيمله يف صحبة امللك حىت تدوم مشاهدته له وقربه منه، ولذلك قال الشبلي رمحه 

وشكر اخلاصة على  ،واملشرب شكر العامة على املطعم وامللبس :( وقال اخلواص ، )النعمةاملنعم ال رؤية 
  )واردات القلوب

  هذه األحوال؟ اليت تثمرها األعمالوعيت هذا، فما : قلت
  :، فقاللقد عرب الشاعر عن ذلك وأحسن: قال

  أفادتكم النعماء مين ثالثة
   

  يدي ولساين والضمري احملجبا
    

  )أن ال يعصى اهللا بنعمه(: يا غالم ما الشكر؟ فقال :  ـوهو ابن سبع سنني  ـوقد قيل للجنيد 
  ما يعين هذا؟: قلت
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فمن .. ، فإنه ال حمالة سيتحرك مبوجب ما يهديه إليه فرحه من فرح بشيء فرحا استوىل على كيانه: قال
  .ومن فرح بشيء ارتبط به.. فرح مبركوب ركبه، ومن فرح مبأكول أكله 

ولكن الفرق بني استعماله هلا واستعمال .. وهكذا فرح من رأى نعم اهللا عليه، فإنه ال حمالة يستعملها 
فال حيق ملن أهديت له هدية أن يستعملها يف مضادة .. اها له غريه هو أنه يستعملها يف طاعة مواله الذي أهد

  .من أهداها له
  .فاضرب يل أمثلة على ذلك: قلت
ويف ذلك لمنعم، والعزم على طاعته، لوهو تصور النعمة، واالعتراف ا ـ مثال ـ شكر القلب : قال

حد إال للمؤمن، إن أصابته سراء إن أمره كله خري، وليس ذاك أل ،املؤمن عجبا ألمر :(  يقول رسول اهللا 
  ١)وإن أصابته ضراء صرب ، فكان خريا له شكر ، فكان خريا له ، 

ـ رضي اهللا عنه ـ زيد بن خالد يف ذلك حدث هو الثناء على املنعم بفضله، وـ مثال ـ وشكر اللسان 
ما انصرف أقبل على الناس، صالة الصبح باحلديبية يف إثر مساٍء كانت من الليل، فل صلى بنا رسول اهللا : قال
أصبح من عبادي مؤمن يب، وكافر، فأما من (: قال. اهللا ورسوله أعلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: فقال

مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك : قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته، فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب، وأما من قال
   ٢)كافر يب مؤمن بالكوكب

من خالل خضوعها واستجابتها  هو مكافأة النعمة بفعل اجلوارحفشكرها ر سائر اجلوارح، شكوهكذا 
من : سـبأ)(اعملُوا آلَ داود شكْراً وقَليلٌ من عبادي الشكُور﴿ :قال تعاىل كما ويه ، اهللا تعاىل  ألمر 

  )١٣اآلية
ان يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه، فقلت ك أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة ويف احلديث 

أفال أحب أن أكون عبداً (: قال! مل تصنع هذا يا رسول اهللا، وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟: له
  ٣)شكوراً؟

املدينة، فوجد اليهود صياما  قدم رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس ويف حديث آخر عن 
هذا يوم عظيم ، أجنى اهللا فيه موسى وقومه ، : ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: قال هلم يوم عاشوراء ، ف

وصامه  ،)ن أوىل مبوسى منكمحن:(  وأغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكرا ، فنحن نصومه ، فقال 
من شاء (: ل ، وأمر بصيامه ، فلما هاجر إىل املدينة صامه وأمر بصيامه ، فلما فرض شهر رمضان ، قا

  ١)ومن شاء تركه ،صامه
ورمبا ترد على خواطر الكثري، وهي أن .. ولكن شبهة ترد على خاطري .. سلمت ذا، ووعيته : قلت

 ،ويظهر كرمهم عند الناس ،فإنا نشكر امللوك إما بالثناء ليزيد حملهم يف القلوبيف الشكر حظا للمشكور، 
                                                

 .رواه مسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
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أو باملثول بني أيديهم يف صورة  ، هي إعانة هلم على بعض أغراضهموجاههم، أو باخلدمة اليت فيزيد به صيتهم 
ومبا أن اهللا غين عن عباده غىن مطلقا، فكيف يطلب منا .. اخلدم، وذلك تكثري لسوادهم وسبب لزيادة جاههم 

  أن نشكره، وكيف يعترب الشكر مقاما من مقامات الوصول إليه؟
فاهللا الكرمي اجلواد .. غين احلميد، وكل ما نفعله ليس إال ملصاحلنا فاهللا هو ال.. تعاىل اهللا عن احلظوظ : قال

وليس .. احلكيم اللطيف بعباده، اقتضى جوده وحكمته أن يرتبا لطفه بعباده على أسباب من العبادة والسلوك 
  . هللا من ذلك شيء

على نفسي  يا عبادي إين حرمت الظلم:( يف احلديث القدسي يشري إىل ذلك  لقد قال رسول اهللا 
وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا، يا عبادي كلكم ضالٌ إال من هديته؛ فاستهدوين أهدكم، يا عبادي كلكم 
جائع إال من أطعمته؛ فاستطعموين أطعمكم، يا عبادي كلكم عارٍ إال من كسوته، فاستكسوين أكسكم، يا 

، فاستغفروين أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعاً
ضري فتضروين، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على 
أتقى قلب رجلٍ واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 

احد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجلٍ و
وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد، فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إال كما 
ينقص املخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم، مث أوفيكم إياها، فمن وجد خرياً 

  ١)فليحمد اهللا، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه
كل ما أنا أعلم أن .. ولست أدري اجلواب فيها .. شبهة أخرى تعرض يل، كما تعرض لغريي : قلت

وإرادتنا وداعيتنا وسائر األمور اليت هي أسباب حركتنا  نتعاطاه باختيارنا نعمة من نعم اهللا، إذ جوارحنا وقدرتنا 
وهل ميكن أن يشكر أحد نعمة بنعمة فكيف نشكر نعمة بنعمة،   ..ن خلق اهللا تعاىل ونعمتهونفس حركتنا م

  أخرى؟
يا رب كيف : كال منهما هللا فقالـ السالم ما عليهـ موسى واخلاطر لداود لقد خطر هذا : قال
إذا عرفت (: ا كل منهمأستطيع أن أشكرك إال بنعمة ثانية من نعمك؟ فأوحى اهللا تعاىل إىل وأنا ال  ،أشكرك

  )هذا فقد شكرتين
وكانت الطريق املؤدية إىل مرتل الشكر يف منتهى اجلمال، .. وحنن نتحدث هذه األحاديث  ،كنا نسري

وفوق ذلك كانت الطيور .. والروائح العطرة متلؤنا بنشوة إميانية عظيمة .. فاألزهار حتيط ا من كل جانب 
  .ا اهللا من أحلانحتلق فوق رؤوسنا، لتمتعنا بأمجل ما وهبه

ما إن وصلت مع اجلنيد إىل مرتل الشكر حىت وجدتين مستغرقا استغراقا كليا يف مشاهدته والتنعم جبماله 
ولذلك غفلت عن صاحيب، ورحت أسرع يف الدخول .. لقد كان مرتال ال ميكن ألحد يف الدنيا أن يصفه .. 
  .بري عنهوقد وجدت يف داخله ما ال تسع حبار الدنيا التع.. إليه 

                                                
 .رواه مسلم) ١(
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  :الصدق
بعد أن مكثت ما شاء اهللا يل أن أمكث يف مرتل الشكر جاءين أمر من شيخي أيب مدين بأن أسري صحبة  

وقد كان أول ما قال .. فسرت إىل أيب يزيد .. فلم أجد إال أن أطيعه .. إىل مرتل الصدق  البسطاميأيب يزيد 
  أجئت تطلب مقام األنبياء؟: يل أبو يزيد
وحدثين مبا يعرفه الناس، فإين ال أريد للساين أن .. فكف عين يا أبا يزيد .. ة يل ذه التعابري ال طاق: قلت

  .يقع يف أي شطحة من الشطحات
ولذلك فاملتحقق بالصدق عندنا متحقق مبقام من أعظم مقامات .. لقد وصف اهللا أنبياءه بالصديقية : قال

واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقاً ﴿ :  يف إبراهيم األنبياء ـ عليهم السالم ـ لقد قال اهللا تعاىل
، وقال )٥٦:مرمي) (واذْكُر في الْكتابِ إِدرِيس إِنه كَانَ صديقاً نبِياً﴿ : ، وقال يف إدريس )٤١:مرمي) (نبِياً

، وقال )٥٤:مرمي) (لَ إِنه كَانَ صادق الْوعد وكَانَ رسوالً نبِياًواذْكُر في الْكتابِ إِسماعي﴿ : يف إمساعيل 
  )٤٦من اآلية: يوسف)(يوسف أَيها الصديق : ﴿ يف يوسف 
  .فليس يل حق يف أن أطلب ما ال يكون.. فما دام األمر خاصا باألنبياء : قلت
سلهم إال لنسري على خطاهم وتدي ديهم، أمل تسمع قوله واهللا مل ير.. إن األنبياء هم حمل القدوة : قال

  ):؟١)من قرأ القرآن فكأمنا أدرجت النبوة بني جبينه غري أنه ال يوحى إليه  
  . وصدق رسول اهللا .. بلى : قلت
  .. فمن كان له حظ من الصدق كان له حظ من النبوة .. وهكذا الصدق : قال
  .. مل أمسع النص يذكر هذا : قلت
.. فقد ورد يف النصوص املقدسة اعتبار الصادقني من أرفع الناس درجة .. فلنترك هذا .. ال بأس : قال

هِم في سبِيلِ إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِس﴿ :قال اهللا تعاىل 
للْفُقَراِء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم ﴿ :، وقال تعاىل )١٥:احلجرات) (ه أُولَئك هم الصادقُونَاللَّ

، وقال تعاىل )٨:احلشر( )وأَموالهِم يبتغونَ فَضالً من اللَّه ورِضواناً وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ
: ﴿رظتني نم مهنمو هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج نِنيمؤالْم نيالً مدبلُوا تدا بمو (
  )٢٣:األحزاب(

ولَقَد ﴿ :م عن غريهم، قال تعاىل وأخرب تعاىل بأن الغرض من أنواع البالء هو متحيص الصادقني ومتييزه
بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينا الَّذن٣:العنكبوت) (فَت(  

قُهم لَهم جنات قَالَ اللَّه هذَا يوم ينفَع الصادقني صد﴿ :وأخرب عن اجلزاء العظيم املعد للصادقني، فقال 
ظالْع زالْفَو كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضداً را أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت١١٩:املائدة) (يم(  

آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا  يا أَيها الَّذين﴿ :وهلذا كله أمر اهللا تعاىل بالصدق، وبالكينونة مع الصادقني، فقال 
نيقادالص ع١١٩:التوبة) (م(  

                                                
 .وفيه إمساعيل بن رافع وهو متروك ،الطرباينرواه ) ١(
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  .فهات الشاهد الثاين.. هذا الشاهد األول : قلت
عن ابن تبني فضل الصدق وعظم درجة الصادقني، ف لقد وردت الروايات الكثرية عن النيب : قال
 عن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ مسعود الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الرجل إن الصدق يهدي إىل(: قال 

ليصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً، وإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار، وإن الرجل 
  ١)ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً

 دع ما يريبك:( حفظت من رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ  عن احلسن بن علي بن أيب طالبٍو
  ٢)إىل ما ال يربيبك؛ فإن الصدق طمأنينةٌ، والكذب ريبةٌ

من سأل اهللا، تعاىل، الشهادة بصدقٍ بلغه (: قال أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ  سهل بن حنيفوعن 
  ٣)اهللا منازل الشهداء، وإن مات على فراشه

ار ما مل يتفرقا، فإن البيعان باخلي:(  قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن حكيم بن حزامٍ و
  ٤)صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما

ما عمل  ،يا رسول اهللا :فقال، أن رجال جاء إىل النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن عمرو و
 ؟وما عمل النار ،سول اهللايا ر :قال، وإذا آمن دخل اجلنة ،وإذا بر آمن ،إذا صدق العبد بر ،الصدق :قال ؟اجلنة
  ٥)وإذا كفر دخل النار ،وإذا فجر كفر ،إذا كذب العبد فجر ،الكذب( :قال

أربع من كن فيهن كان :( يف مقابل ذلك من الكذب، واعتربه من خصال املنافقني، فقال  وحذر 
ا اؤمتن خان، وإذا إذ: منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلةٌ منهن، كانت فيه خصلةٌ من نفاقٍ حىت يدعها

  ٦)حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
من حتلم حبلمٍ مل يره، كلف أن يعقد بني شعريتني ولن يفعل، ومن استمع إىل حديث قومٍ :(  وقال 

 ،وهم له كارهون، صب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة، ومن صور صورةً، عذب، وكلف أن ينفخ فيها الروح
  ١)وليس بنافخٍ
  أليس هو مطابقة كالمنا للواقع؟.. فحدثين عن الصدق .. وعيت هذا : قلت
والصدق .. الكالم جزء من تصرفاتنا، ومطابقته للواقع ال تعدو مطابقة جزء من تصرفاتنا للواقع: قال

  .أخطر من ذلك بكثري
  فما جماالته إذن؟: قلت
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: ستة معانن حتقيقهم أبو حامد يف وقد مجعها لسا.. لقد حتدث أهل اهللا عن الكثري من جماالته : قال
يف العزم، وصدق يف الوفاء بالعزم، وصدق يف العمل،  صدق يف القول، وصدق يف النية واإلرادة، وصدق 

  .وصدق يف حتقيق مقامات الدين كلها
مث هم أيضاً .. حتقق بالصدق يف مجيع معانيه فهو صديق ألنه هذه املعاين فمن اتصف بالصدق يف مجيع  

   .فمن كان له حظ يف الصدق يف شيء من اجلملة فهو صادق باإلضافة إىل ما فيه صدقه  ،جاتعلى در
  .صدق اللسانفحدثين عن : قلت
أو فيما يتضمن اإلخبار  ،يف اإلخبارسواء كان ذلك .. صدق اللسان هو أن يطابق القول الواقع : قال
  .وينبه عليه

يدخل يف هذا النوع من  الوفاء بالوعد واخللف فيه، فإن قبلاخلرب إما أن يتعلق باملاضي أو باملستومبا أن 
  .الصدق

النية صدق فحدثين عن .. وأكثر الناس حيصر الصدق فيه .. إن صدق اللسان معروف مشهور : قلت
  .واإلرادة
احلركات  باعث يف ، فال يكون هلا من إخالصالنية الصادقة هي اليت تتوجه إىل اهللا بصدق و: قال

  .هاشوب من حظوظ النفس بطل صدق ااهللا تعاىل، فإن مازجه والسكنات إال
إن أول الناس يقضى عليه يوم :(  الذين هم أول من تسعر م النار قوله الثالثة ولذلك ورد يف حديث 

 ،قاتلت فيك حىت استشهدت: فما عملت فيها ؟ قال: قال  ،القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها
كنك قاتلت ليقال فالن جريء ، فقد قيل مث أمر مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف كذبك ول: قال 

: فما عملت فيها؟ قال : قال: النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فرفعها قال 
وقرأت القرآن ليقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عامل ، : قال . تعلمت العلم وعلمته ومن قرآت فيك القرآن 

هو قارئ فقد قيل مث أمر بن فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ، ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أصناف 
ما تركت سبيل حتب أن ينفق فيها إال : فما عملت فيها ؟ قال : قال . املال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها 

هو جواد فقد قيل ، مث أمر فسحب على وجهه حىت ألقي يف كذبت ولكنك فعلت ليقال : أنفقت فيها لك قال 
  ١)النار

إِذَا جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك ﴿ :ولذلك قال تعاىل عن املنافقني 
وهذا صدق،  ،)إنك لرسول اهللا(قالوا ، فمع أم )١:املنافقون) (لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقني لَكَاذبونَ

  .بل من حيث ضمري القلب ،ال من حيث نطق اللسان ،ولكن كذم 
  .صدق العزمفحدثين عن : قلت
 ،اهللا ماالً تصدقت جبميعه إن رزقين  :فيقول يف نفسه ،اإلنسان قد يقدم العزم على العملأال ترى أن : قال

                                                
يا أبا : على ركبيت ، فقال  مث ضرب رسول اهللا :( الترمذي مبعناه وقال يف آخره ، ورواه  مسلم عن أيب هريرةرواه ) ١(

 ) أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر م النار يوم القيامة: هريرة 
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  ؟إن أعطاين اهللا تعاىل والية عدلت فيها ومل أعص اهللا تعاىل بظلم وميل إىل خلق أو..  أو بشطره
  .كلنا يقول ذلك.. بلى : قلت
عزمية جازمة صادقة، وقد يكون يف ـ حينذاك ـ من نفسه وهي حقيقة العزمية قد يصادفها  فهذه : قال

  .عبارة عن التمام والقوة وضعف يضاد الصدق يف العزمية، فكان الصدق ههنا عزمه نوع ميل وتردد 
  .العزمالوفاء بصدق فحدثين عن .. وعيت هذا : قلت
 ،إذا حقت احلقائقولكنه .. والعزم  إذ ال مشقة يف الوعد .. النفس بالعزم يف احلال قد تسخو : قال

ومل يتفق الوفاء بالعزم، وهذا يضاد  ،وغلبت الشهوات  ،احنلت العزمية ،وهاجت الشهوات ،وحصل التمكن
  .الصدق فيه

من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يشري إىل هذا النوع من الصدق 
  )٢٣:األحزاب) (فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديالً

يوم بدر،  مي أنس بن النضر سميت به، مل يشهد مع رسول اهللا ع: قال أنسلقد روي يف هذا عن 
 غُيبت عنه، لئن أراين اهللا مشهدا فيما بعد مع رسول اهللا  أول مشهد شهده رسول اهللا : فشق عليه وقال

اذ فقال يوم أحد، فاستقبل سعد بن مع فهاب أن يقول غريها، فشهد مع رسول اهللا : قال. لَيرين اهللا ما أصنع
فَوجد يف جسده بضع : فقاتلهم حىت قُتل قال: واها لريح اجلنة أجده دون أحد، قال ،يا أبا عمرو، أبِن :له أنس

: قال ،فما عرفت أخي إال ببنانه: ـعميت الربيع ابنة النضر ـ ومثانون من ضربة وطعنة ورمية، فقالت أخته 
جالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما من الْمؤمنِني رِ﴿ : فرتلت هذه اآلية
  .١فكانوا يرون أا نزلت فيه، ويف أصحابه: قال، )٢٣:األحزاب) (بدلُوا تبديالً
  .األعمالصدق فحدثين عن .. وعيت هذا : قلت
  ..  يتصف هو به  تدل أعماله الظاهرة على أمر يف باطنه ال هو أن جيتهد حىت ال: قال
  أتقصد أن ال يعمل حىت يأنس من نفسه الصدق يف عمله؟: قلت
  .ولكن يستجر الباطن إىل تصديق الظاهر.. الظاهرة يترك األعمال أقصد أن ال .. ال : قال
  .فاضرب يل مثاال على ذلك: قلت
ولكن  ،ليس يقصد به مشاهدة غريه ، وهوصالته هيئة اخلشوع يف  علىمن قام يف الصالة ـ مثال ـ : قال

وهو بالباطن قائم يف السوق بني يدي شهوة  ،يدي اهللا تعاىل قلبه غافل عن الصالة، فمن ينظر إليه يراه قائماً بني 
  .احلال عن الباطن إعراباً هو فيه كاذب فهذه أعمال تعرب بلسان ..  من شهواته

وليس باطنه موصوفاً بذلك الوقار، فهذا غري صادق يف  ،على هيئة السكون والوقار ميشي ومثل ذلك من 
  .يكن ملتفتاً إىل اخللق وال مرائياً إياهم وإن مل  ،عمله

  .. وهكذا 
  فما املنجاة منه؟.. إن ما ذكرته شديد : قلت
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باطنه مثل ظاهره أو  ن يكووهي العلوم اليت جتعل سريرته تستوي مع عالنيته، ف.. بتعلم علوم الصدق : قال
  . خرياً من ظاهره

  :لقد ذكرتين بقول الشاعر: قلت
  إذا الســر واإلعــالن يف املــؤمن اســتوى   

   
ــا    ــتوجب الثن ــدارين واس ــز يف ال ــد ع    فق

    
ــه    ــا ل ــراً فم ــالن س ــالف اإلع ــإن خ   ف

   
ــا   ــد والعن ــوى الك ــل س ــعيه فض ــى س    عل

    
ــافق    ــوق ن ــدينار يف الس ــالص ال ــا خ   فم

   
   ال يتقضـــى املنـــا  ومغشوشـــه املـــردود

   
اللهم اجعل سريريت خرياً من عالنييت واجعل :( يف دعائه يشري إىل هذا  لقد قال رسول اهللا : قال

  ١)عالنييت صاحلة 
  .الصدق يف مقامات الدينفحدثين عن .. وعيت هذا : قلت
لتعظيم والزهد والرجاء وا اخلوف فلجميع مقامات الدين من ..  وأعزهاأنواع الصدق أعلى ذاك : قال

والصادق احملقق من نال  ،ينطلق االسم بظهورها، مث هلا غايات وحقائق مباد .. غريها والرضا والتوكل واحلب و
  .حقيقتها

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ﴿ :وهلذا قال تعاىل يف وصفه ألعمال
  )١٥:احلجرات) (بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ

  .فاضرب يل مثال يقرب يل ذلك: قلت
ال شك أنك تعرف أنه مقام من مقامات .. سأضرب لك مثال باخلوف من اهللا أو اخلشية منه : قال
  الدين؟

  .قد مررت على مرتلهو.. وهو من مقامات التطهري .. أجل : قلت
عليه االسم،  ما من عبد يؤمن باهللا واليوم اآلخر إال وهو خائف من اهللا خوفاً ينطلق أال ترى أنه : قال

  احلقيقة جتعل اخلائفني الصادقني قلة قليلة جدا؟ ولكن
  كيف ذلك؟: قلت
 م،وترتعد فرائصهم، ألواصفر تكيف  ،قاطع طريق سلطاناً أو  واإذا خاف ى حال أكثر هؤالءأما تر: قال

باألنس وحشة،  ونعن الوطن فيستبدل ونوقد يرتعج.. نوم الو كل األ مويتعذر عليهمعيشتهم، تنغص تو
  ؟لألخطار ااملشقة تعرضبو اوبالراحة تعب
  .فمثل هذا اخلوف طبيعة ال ميكن االنفكاك عنها.. وحق هلم ذلك .. أجل : قلت
مع أن .. النار وشدة عذاا ما يظهر عليهم عند ذكر اللصوص ولكنهم مع ال يظهر عليهم عند ذكر : قال
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  .النار أخطر وأعظم جلبا للخوف
 رأيت مثل النار نام هارا، وال مثل اجلنة نامما :(  وقد ورد يف احلديث قوله .. ذلك صحيح : قلت

  ١)طالبها
.. هو الذي ال يثق يف نفسه وهلذا، فإن الصادق .. التحقيق يف هذه األمور عزيز جداً ولذلك، فإن : قال

  .بل يسلمها ملن يثق فيه من أهل اهللا لريبيها ويهذا وجيعلها صاحلة لرا
  فهل أجد يف هذا املرتل من أهل اهللا من يدلين على هذا حىت أصحح من نفسي ما تدعيه؟: قلت
لتهذب وتصفى  وهو املرتل الذي تكشف فيه الروح عن حقيقتها.. هذا املرتل هو مرتل التصحيح : قال

  .وتصبح صاحلة لرا
  .. فهلم يب إليه : قلت

لوال ما جاءين من أمر شيخي و.. وقد كان مرتال يف منتهى اجلمال والقوة واللذة .. دخلت مرتل الصدق 
  .أيب مدين ملا خرجت منه

  :احملبة
 مديني أيب جاءين أمر من شيخ ،بعد مكوثي مدة طويلة يف مرتل الصدق أتعلم علومه، وأتأدب بآدابه

  .ذلك املرتل الذي يتربع على أعلى قمة من قمم اجلبال احمليطة بتلمسان.. ألرحل معه إىل مرتل احملبة 
هلم بنا إىل : ما إن دخلت على شيخي أيب مدين حىت أشار إىل قمة اجلبل الذي بين فيه مرتل احملبة، وقال

  .. ذلك املرتل 
  .. ال طاقة يل بتسلق اجلبال : قلت
فإن رضيت بالفتات، فاذهب إىل .. ن مل يطق صعود اجلبال لن ينال من هذا الطريق إال الفتات م: قال
  .فهيا معي إليه.. وإن أردت الكمال .. شأنك 

  أو ـ على األقل ـ يف تلك التالل؟.. مل مل ينب ذلك املرتل يف هذه السفوح : قلت
لقد قال الغزايل .. ومقصد املقاصد ،ي غاية الغاياتفاحملبة ه.. أهل هلا هو حىت ال يدعي احملبة إال من : قال

إنّ احملبة هللا هي الغاية القصوى من املقامات والذروة العليا من الدرجات، فما بعد إدراك :( يذكر رفعة مقامها 
إال احملبة مقام إال وهو مثرة من مثارها وتابع من توابعها كالشوق واألنس والرضا وأخواا، وال قبل احملبة مقام 

  ١)وهو مقدمة من مقدماا كالتوبة والصرب والزهد وغريها
هي املرتلة اليت فيها تنافس املتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإىل علمها :( وقال بعده ابن القيم مؤكدا 

ة مشر السابقون، وعليها تفاىن احملبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب، وغذاء األرواح، وقر
العيون، وهي احلياة اليت من حرمها فهو من مجلة األموات، والنور الذي من فقده فهو يف حبار الظلمات، 
والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه مجيع األسقام، واللذة اليت من مل يظفر ا فعيشه كله مهوم وآالم، وهي 
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كاجلسد الذي ال روح فيه، حتمل أثقال  روح اإلميان واألعمال واملقامات واألحوال اليت مىت خلت منها فهي
السائرين إىل بالد مل يكونوا إال بشق األنفس بالغيها، وتوصلهم إىل منازل مل يكونوا بدوا أبدا واصليها، 
وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات مل يكونوا لوالها داخليها، وهي مطايا القوم اليت مسراهم على ظهورها 

  ١)م األقوم الذي يبلغهم إىل منازهلم األوىل من قريبدائما إىل احلبيب، وطريقه
  :مث أنشد يدعو إىل اللحاق بركبهم

ــد   ــة فقـ ــت ذا مهـ ــيهال إن كنـ   فحـ

   
   حــدا بــك حــادي الشــوق فــاطو املــراحال 

    
ــاهم     ــهم ورضـ ــادي حبـ ــل ملنـ   وقـ

   
   إذا مـــا دعـــا لبيـــك ألفـــا كـــوامال 

    
ــإن      ــم ف ــن دو ــالل م ــر األط   وال تنظ

   
   ل عـــدن حـــوائال نظـــرت إىل األطـــال

    
ــد     ــة قاعـ ــري رفقـ ــر بالسـ   وال تنتظـ

   
ــامال     ــك ح ــوق يكفي ــإن الش ــه ف    ودع

    
ــى      ــر عل ــيهم وس ــهم زادا ال ــذ من   وخ

   
ــال     ــبح واص ــر تص ــدى والفق ــق اهل    طري

    
ــت     وأحـــي بـــذكراهم ســـراك إذا ونـ

   
ــامال   ــدك عـ ــذكرى تعيـ ــك فالـ    ركابـ

    
ــا      وإمـــا ختـــافن الكـــالل فقـــل هلـ

   
ــاهال أمامـــك ورد الو ــابغ املنـ ــل فـ    صـ

    
ــه      ــر ب ــورهم مث س ــن ن ــا م ــذ قبس   وخ

   
ــاعال   ــيس املشـ ــديك لـ ــورهم يهـ    فنـ

    
ولكن مل مل يسهل هلا الطريق كما سهل للشكر .. أعلم أن احملبة هي غاية الغايات ومقصد املقاصد : قلت
  طريقه؟

 من استرخص روحه يف سبيل فلذلك ال حيب إال.. احملبة يف حقيقتها تعين احملو والفناء والذوبان : قال
  :خطوة يف احملبة هي قتل النفس يف ذات اهللا لفأو.. حمبوبه 

  بــــدم احملــــب يبــــاع وصــــلهم

   
   فمــــن الــــذي يبتــــاع بــــالثمن 

   
وقد علمت أن رسول اهللا .. فإين أحب أن أفر من الشدة إىل اليسر .. أليس هناك خالف يف هذا : قلت
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 ) ؟ ١)فإذا كان إمثا كان أبعد الناس من االمث ،مها حىت يكون إمثاخري بني أمرين إال اختار أيسرما  
تاهللا ما هزلت فيستامها املفلسون، وال كسدت :( لقد قال ابن القيم .. ليس هناك خالف يف هذا : قال

فيبيعها بالنسيئة املعسرون، لقد أقيمت للعرض يف سوق من يزيد، فلم يرض هلا بثمن دون بذل النفوس، فتأخر 
لون وقام احملبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون مثنا فدارت السلعة بينهم، ووقعت يف يد ﴿ أَذلَّة علَى البطا

   ٢)٥٤من اآلية: املائدة)(الْمؤمنِني أَعزة علَى الْكَافرِين
يحب الَّذين ﴿ إِنَّ اللَّه :فقال تعاىل ل يف سبـيل اهللا،اقيقة الصدق يف احلب القتتعاىل حلشرط اهللا وهلذا 

وصصرانٌ مينب مهفّاً كَأَنص هبِيلي سلُونَ فقَاتلو :( ، وقد روي يف سبب نزوهلا أن املؤمنني قالوا ) ٤:الصف) (ي
  ) نعلم أحب األعمال إىل اللّه لعملنا به، فدهلم اللّه على أحب األعمال إليه

ين زعموا أم ذتعاىل خماطبا اليهود الت اهللا ، كما قال وهلذا كان من عالمة حب اهللا حب املوت يف ذا
إِنْ كُنتم قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا إِنْ زعمتم أَنكُم أَولياُء للَّه من دون الناسِ فَتمنوا الْموت  ﴿:أحباب اهللا وأولياءه 

نيقاد٦:اجلمعة) (ص(   
لو كنت صادقاً ألحببته، وتال قوله  :فقال ،فكأنه توقف )أحتب املوت؟:(  لبعض الزهادقال البويطي وقد 

ال يتمنين أَحدكُم  :(فقد قال النيب : فقال الرجل، )٦:اجلمعة) (﴿ فَتمنوا الْموت إِنْ كُنتم صادقني: تعاىل
ت٤)رضا بقضاء اهللا تعاىل أفضل من طلب الفرار منهألنّ ال ،إمنا قاله لضر نزل به(: فقال، ٣)املَو  

  فإن هذا جيعل من أهل هذا املرتل أفرادا؟: قلت
أُولَئك الْمقَربونَ ) ١٠(والسابِقُونَ السابِقُونَ ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يبني قلة هذا النوع من السالكني : قال
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فإن :( ومع ذلك، فهناك أسباب ميكن كراهية املوت بسببها مع حتقق احملبة، وقد أشار إىل جمامع ذلك الغزايل يف قوله ) ٤(
كراهة املوت قد تكون حلب الدنيا والتأسف على فراق األهل : ب املوت فهل يتصور أن يكون حمباً هللا؟ فأقولمن ال حي: قلت

واملال والولد، وهذا ينايف كمال حب اهللا تعاىل ألنّ احلب الكامل هو الذي يستغرق كل القلب، ولكن ال يبعد أن يكون له مع 
ويدل على التفاوت ما روي أن أبا حذيفة بن . فة، فإنّ الناس متفاوتون يف احلبحب األهل والولد شائبة من حب اهللا تعاىل ضعي

أنكحت عقيلة من عقائل قريش : عتبة بن ربـيعة بن عبد مشس ملا زوج أخته فاطمة من سامل مواله عاتبته قريش يف ذلك وقالوا
وكيف وهي أختك : ذلك أشد عليهم من فعله، فقالوا واهللا لقد أنكحته إياها وإين ألعلم أنه خري منها، فكان قوله: ملوىل؟ فقال

قال العراقي )(من أَراد أَنْ ينظُر إلَى رجلٍ يحب اللَّه بِكُلِّ قَلْبِه فَلْينظُر إلَى سالم:(  يقول  مسعت رسول اهللا: وهو موالك؟ فقال
ويف  ،رفوع منه من حديث عمر أن ساملا حيب اهللا حقا من قلبهوروى أبو نعيم يف احللية امل ،مل أره من حديث حذيفة:يف خترجيه

  )وفيه عبد اهللا بن هليعة ،رواية له أن ساملا شديد احلب هللا عز و جل لو مل خيف اهللا عز و جل ما عصاه
ند القدوم عليه فال جرم يكون نعيمه بلقاء اهللا ع ،فهذا يدل على أن من الناس من ال حيب اهللا بكل قلبه فيحبه وحيب أيضاً غريه

  .على قدر حبه، وعذابه بفراق ا الدنيا عند املوت على قدر حبه هلا
وإمنا يكره عجلته قبل أن يستعد للقاء  ،وليس يكره املوت ،فهو أن يكون العبد يف ابتداء مقام احملبة: وأما السبب الثاين للكراهة

بقدوم حبـيبه عليه فأحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيـىء اهللا، فذلك ال يدل على ضعف احلب وهو كاحملب الذي وصله اخلرب 
له داره ويعد له أسبابه فيلقاه كما يهواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر عن العوائق، فالكراهة ذا السبب ال تنايف كمال 

 )٤/٣٣١: اإلحياء: انظر) احلب أصالً، وعالمته لدؤوب يف العمل واستغراق اهلم يف االستعداد
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   )الواقعة(﴾)١٤(وقَليلٌ من الَْآخرِين ) ١٣(الْأَولني ثُلَّةٌ من ) ١٢(في جنات النعيمِ ) ١١(
  :قال ذلك، مث أنشد يقول بروحانية عذبة

  فمـــا كـــل عـــني باحلبيـــب قريـــرة 

   
  وال كــل مــن نــودي جييــب املناديــا     

    
  ومــن ال جيــب داعــي هــداك فخلــه    

   
ــا     ــي داعي ــن أضــحى إىل الغ ــل م ــب ك جي

    
  وقــل للعيــون الرمــد إيــاك أن تــري    

   
ــا   ــالم الليالي ــي ظ ــمس فاستغش ــنا الش   س

    
ــهم   ــها حلبـ ــا مل يهبـ ــامح نفوسـ   وسـ

   
ــا    ــك جافي ــارت وال ت ــا اخت ــا وم   ودعه

    
ــة   ــي عقوب ــاب يكف ــد غ ــذي ق ــل لل   وق

   
ــا  ــت واعي ــو كن ــأن ل ــن ذا الش ــك ع   مغيب

    
  .لعل ما تصفه منهم يشوقين إليهم، وإىل املرتل الذي سكنوا فيه.. فصف يل أهل هذه  املرتل : قلت
إن يل عباداً أحبهم وحيبونين، :( لقد جاء يف أثر إهلي أوحى اهللا به إىل بعض أهله يف وصفهم : لقا

ويشتاقون إيلَّ وأشتاق إليهم ويذكرونين وأذكرهم، وينظرون إيلَّ وأنظر إليهم، فإن حذوت طريقهم أحببتك 
نهار كما يراعي الراعي غنمه، يراعون الظالل بال: (يا رب وما عالمتهم؟ قال: ، فقال)وإن عدلت عنهم مقتك

وحينون إىل غروب الشمس كما حتن الطري إىل أوكارها، فإذا جنهم الليل، واختلط الظالم، وخال كل حبـيب 
حببـيبه نصبوا إىل أقدامهم وافترشوا إىل وجوههم وناجوين بكالمي ومتلقوا إيلَّ بإنعامي، فبـني صارخ وباكي 

أول ما أعطيهم أقذف من . ون من أجلي وبسمعي ما يشتكون من حبـيوبـني متأوه وشاكي بعيي ما يتحلم
لو كانت السموات السبع واألرضون السبع وما فيهما : والثانية. نوري يف قلوم فيخربون عين كما أخرب عنهم

د أن أقبل بوجهي عليهم أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أري: والثالثة. يف موازينهم الستقللتها هلم
  ) أعطيه؟

جرت مسألة يف احملبة مبكة أيام املوسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان اجلنيد : وحدث أبو بكر الكتاين، قال
عبد ذاهب عن نفسه، : (هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه، ودمعت عيناه، مث قال: أصغرهم سنا، فقالوا

رق قلبه أنوار هويته، وصفا شربه من كأس وده، فإن متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أح
، فبكى )تكلم فباهللا، وإن نطق فمن اهللا، وإن حترك فبأمر اهللا، وإن سكت فمع اهللا، فهو باهللا وهللا ومع اهللا

  )ما على هذا مزيد ـ جربك اهللا ـ يا تاج العارفني:( الشيوخ، وقالوا 
.. فكيف بعقول هؤالء .. جارة ، ويتأسفون على عقوهلم عهدي باحملبني جمانني يرميهم الناس باحل: قلت

  فإين ال أحب أن يغيب عين عقلي، وال أحب أن يرميين الناس باحلجارة؟
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من قرت عينه باهللا قرت به كل عني، وأَنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به : ١قال
هللا، فإِذا رؤى ذكر اهللا، فاطمأَن قلبه كل حزين، وأَمن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته با

إىل اهللا، وسكنت نفسه إىل اهللا، وخلصت حمبته هللا، وقصر خوفه على اهللا، وجعل رجاَءه كله هللا، فإِن مسع مسع 
باهللا وإِن أَبصر أَبصر باهللا، وإن بطش بطش باهللا، وإِن مشى مشى باهللا، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه 

ب فللَّه وإِذا أَبغض أبغض هللا، وإِذَا أَعطى فللَّه، وإِذَا منع فللَّه، قد اختذ اهللا وحده معبوده ومرجوه ميشى، فإِذا أَح
وخموفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واختذ رسوله وحده دليله وإِمامه وقائده وسائقه، فوحد اهللا بعبادته وحمبته 

  .والتخلق بأَخالقه والتأَدب بآدابهوخوفه ورجائه وإفراد رسوله مبتابعته واالقتداِء به 
ما قال ذلك حىت شعرت بروحي ترق، وجبسدي يشف معها، وما هي إال حلظات قصار حىت وجدت 

  .٢نفسي بقرب ذلك املرتل الذي مل أجد يف حيايت مرتال أمجل وال أكمل وال أقدس منه
***  

من الطريق من غري أن نشعر ادسة السما استتم صاحيب حديثه هذا حىت وجدنا أنفسنا قد قطعنا املرحلة 
ومل خيطر على بايل طيلة هذه املرحلة ما كنا نقطعه من غابات موحشة، ومن سباع عادية .. بأي عناء أو تعب 

  .تتربص بنا من كل اجتاه
  .لقد ترتلت علي مبجرد قطعي لتلك املرحلة أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد

لقد تركته ميد يديه إىل الناس يبايعهم على السري يف : وكيف تركه، فقالسألت صاحيب عن أيب مدين 
  .طريق اهللا، وقد كثر أتباعه كثرة مل أكن أتصور أن تبلغ ما بلغت

  فما رأيت من سر ذلك؟: قلت
ولذلك قد يشرق اإلنسان أو يغرب، وقد .. لقد وضع اهللا تعاىل يف اإلنسان ما ميلؤه باألشواق إليه : قال
  .يتيه، ولكنه ال جيد يف األخري ملجأ إال عند اهللا يتيه ما

  .ال عند أيب مدين.. عند اهللا : قلت
  ؟أال تعلم أن اهللا إذا أراد أن يهبك الشفاء دلك على الطبيب النطاسي الذي خيلصك من دائك: قال
  .. ذلك صحيح : قلت
  .. ين إذا رؤوا ذكر اهللا فكذلك إذا أراد اهللا لقلبك الشفاء دلك على أهله العارفني به الذ: قال
  ففي اإلسالم رجال دين إذن هم واسطة بني العباد ورم؟: قلت
.. وهم ال خيتلفون عن الفقهاء، بل يكملوم .. هم وسائط هداية وداللة، ال وسائط وزارة وتدبري : قال

طن ليجعلوها حمالت فالفقيه يعتين بإصالح الظواهر ليجعلها موافقة للشريعة، وهؤالء يعتنون بإصالح البوا
  .صاحلة لترتل املواهب اإلهلية

                                                
 .١/١٩:طريق اهلجرتني: انظر) ١(
حبار (اختصرنا الكالم على هذا املرتل العظيم من منازل السلوك ـ هنا ـ ألنا خصصناه ببعض الرسائل اخلاصة، منها ) ٢(
 .باإلضافة إىل ما سنذكره عنه يف سائر رسائل هذه السلسلة).. جزيرة العشاق(، و)احلب
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  اخلطيبسابعا ـ 
  .فحدثين عن رحلتك السابعة: قلت
تلك املدينة العريقة اليت تشرفت بأن بناها ) .. فاس(بعد خروجي من تلمسان سرت قاصدا مدينة : قال

ليبين فيها أسس حضارة نشرت  قدم إليها مبا معه من احلرص على دين اهللا.. ١ حفيد من أحفاد رسول اهللا 
   .فترة طويلة من الزمانبل امتد شعاعها إىل مجيع العامل اإلسالمي .. أشعتها على مجيع املغرب العريب 

فقد كانت األحقاد الصليبية اليت مثلها املستعمر متأل .. كان الظرف الذي نزلت فيه هذه املدينة قاسيا 
  .. املدينة بأجواء من الرعب والفتنة 

التقيت .. كما أحسست بضيقه على نفوس الناس ..  ذلك اجلو الذي أحسست بضيقه على نفسي يف
حممد عالل (وهو العالمة األديب اخلطيب املناضل .. من مشاعل اهلداية النبوية ) اخلطابة(حامل مشعل 

  ٢)الفاسي
فلم يعد .. لطيبني لقد استعمل الصليبيون احلاقدون كل ما لديهم من أساليب لقمع سكان مدينة فاس ا

  .. أن ينبس ببنت شفة منافحا عن حق، أو صادا عن باطل على أحدهم جيرؤ 
                                                

بن إدريس من نسل احلسن بن علي ـ رضي اهللا عنهم أمجعني إدريس والي على يد مهـ، ١٩٣ مدينة فاس عام تأسست) ١(
 .١٩١٢حىت احتل الفرنسيون املغرب يف عام وقد ظلت يف أكثر عهودها عاصمة للمغرب ..  اختذها عاصمة له الذيـ 

الزعيم أحد رواد الفكر اإلسالمي، وبطل النضال ، وهو )هـ ١٣٩٤ - ١٣٢٦(حممد عالل الفاسي نشري به إىل ) ٢(
األستاذ اخلطيب األديب حممد عالل ابن العالمة اخلطيب املدرس الكاتب املفيت عبد الواحد عبد السالم والسياسي واملقاوم الصامد 

  .بن عالل الفهري نسبا، القصري مث الفاسي مولدا ودارا ومنشأ
ا بدينها وعقيدا من حماكم التفتيش األندلس إىل املغرب األقصى فراربينحدر من عائلة عربية عريقة نزحت من موطنها 

اإلسبانية واستوطنت فاس حتت اسم بين اجلد واشتهرت بآل الفاسي الفهري وسامهت يف مجيع ااالت العرفانية حيث أجنبت 
  .علماء جهابذة وفقهاء حنارير وقضاة بارزين ومؤلفني بارعني

مث انسحب من احلكومة صحبة رفاقه يف حزب االستقالل هـ عني وزيرا للدولة مكلفا بالشؤون اإلسالمية ١٣٨٠يف عام 
هـ وعني أستاذا بكلية الشريعة التابعة جلامعة القرويني بظهر املهراز وكلييت احلقوق واآلداب جلامعة حممد ١٣٨٢وذلك يف عام 

اإلسالمي اليت شكلت يف  اخلامس بالرباط، وبدار احلديث احلسنية بنفس املدينة ، وكان عضوا مقررا عاما يف جلنة مدونة الفقه
  .فجر االستقالل 

احلركات االستقاللية ، احلماية يف مراكش ممن الوجهتني التارخيية والقانونية: خلف كثريا من املؤلفات يف شىت املوضوعات منها
حديث املغرب يف ، ىل اليوماملغرب العريب من احلرب العاملية األوىل إ، النقد الذايت، السياسة الرببرية يف املغرب، يف املغرب العريب

اجلواب الصحيح والنصح ، دفاع عن الشريعة، اصد الشريعة اإلشالمية ومكارمهاقم، منهج االستقاللية، عقيدة وجهاد، املشرق
املثل ، حماضرتان عن مهمة علماء اإلسالم، معركة اليوم والغد، اخلالص يف نازلة فاس وما يتعلق مببدإ الشهور اإلسالمية العربية

اإلسالم ، اإلنسية املغربية، واقع العامل اإلسالمي، نضالية اإلمام مالك ورجال مذهبه، ألعلى يف الصدق والثبات وحسن اإلنابةا
حبث ، شرح مدونة األحوال الشخصية، تاريخ التشريع اإلسالمي، يف املذاهب االقتصادية، دفاعا عن األصالة، وحتديات العصر

  مستندات لتاريخ املقاومة املغربية، ختلفة ومقابلتها باحلرية اإلسالميةمفصل عن النظريات الفلسفية امل
زيادة على جمموعة أخرى من اخلطب واحملاضرات واملذكرات السياسية والقصائد الشعرية والبحوث واملقاالت املنشورة يف 

باإلضافة ، )احلسىن(، و)صحراء املغرب(، وجريدة )البينة(كما أصدرجملة . أمهات الصحف اليومية واألسبوعية واالت الدورية
  .جمموعة من الكتب باللغة الفرنسيةإىل 

 .ولذلك اخترناه هلذا الفصل.. وكان خطيبا شاعرا صاحب قضية قضى حياته كلها من أجلها 
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هم هو أصوات احلقد احملمية بالقنابل ءلقد كان الصوت الوحيد الذي يسمعه أهل فاس صباحهم ومسا
  .واملدافع ومجيع ما أنتجته هذه احلضارة من وسائل الدمار

صليبيون، أو اطمأنوا إىل سكونه، فلم خيطر على باهلم إلزامه مبا ألزموا لكن حمال واحدا غفل عنه أولئك ال
كان ذلك احملل هو املنارة اليت استطاعت أن تطفئ مجيع الظلمات اليت نشرها املستعمر .. به غريه من الصمت 

  .الصلييب احلاقد
ت السبب األكرب يف وكانت املنصة اليت قاومت مجيع األحقاد، وكان.. لقد كان ذلك احملل هو املسجد 

ليؤسس من خالله مدينة اإلسالم وحضارة  تطهري فاس من رجسها، هي املنرب الذي اعتاله رسول اهللا 
حممد (أحسن وراثة يف اعتالئه ذلك املنرب هو  وكان الرجل الذي ورث رسول اهللا .. اإلسالم وقيم اإلسالم 

  )عالل الفاسي
  .. ية دعين أقص عليك قصة التقائي به من البدا

  .. ممتلئا إعجابا مبا ضمته من حضارة عريقة .. كنت أسري يف بعض األحياء يف تلك املدينة 
وقفت قرب جامع القرويني أتأمل مشوخ بنيانه، وصمود أركانه رغم كل تلك السنني الطوال اليت مرت 

امتألت به من  ولست أدري كيف رحت، والغضب قد استفزين، أخاطب نفسي، وكأنين أنفس عنها ما..  ١به
ارحلوا أيها احلاقدون من هذه : لقد رحت أقول ـ وأنا أجتهد أن أكتم أنفاسي قدر ما استطعت ـ .. ضيق 
وهؤالء الناس الطيبون ليسوا شعبكم .. وهذه األرض ليست أرضكم .. فهذه البالد ليست بالدكم .. البالد 

 ..  
ا ال أعداء، وتالميذ ال أساتذة، فهؤالء الذين وإن شئتم أن ترجعوا بعدها، فارجعوا إخوان.. ارحلوا 

تغزوم وتستعمروم وتستسخروم هم مشاعل النور اليت يهتدى ا، وهم مسالك السالم اليت حتفظ البشر 
  .. واألرض من الصراع 

شعرت بشخص .. ويف قليب من الغليان ما ال يعلمه إال اهللا .. بينما أنا كذلك أخاطب نفسي ذا ومثله 
تنتشر لتعلو برفعه الرايات، و.. ارفع ا صوتك : قترب مين، مث خياطبين بصوت جهوري مجيل قائالي

  .املكرمات
  أنت صاحب املشعل الثامن من مشاعل اهلداية إذن؟: قلت
  إن كان اخلطيب هو صاحب ذلك املشعل، فأنت أمامه؟: قال
  ..لكين ال أرى للخطابة أي تأثري : قلت
طيب ميتا، فلن يكون خلطبته أي تأثري، فال ميكن للميت الذي ال ميلك احلياة أن عندما يكون اخل: قال

                                                
ا هذا، بل يعد جامع القرويني بفاس من بني املعاهد العلمية اليت ظلت تقوم بدورها التعليمي منذ إنشائها إىل زماننيعترب ) ١(

هـ، وجامعة أكسفورد ٥١٣م، ١١١٩وذلك بدليل أن جامعة بولونيا اإليطالية أسست عام  ،أقدم جامعة علمية يف العامل
هـ، وجامعة السوربون الفرنسية أُسست يف القرن الثالث عشر امليالدي، ومت بناء مبناها يف القرن ٦٢٧م، ١٢٢٩اإلجنليزية عام 

  .السابع عشر امليالدي
 .م٨٥٩نوفمرب عام  ٣٠هـ، ٢٤٥يف األول من رمضان عام ينما أسس جامع القرويني ب



 ٤١٤

  . ينشر احلياة يف غريه
  على درجاا؟ أميكن أن يعلو ميت تلك اخلشبة املقدسة اليت تشرفت بصعود رسول اهللا : قلت
  .ما أكثر أولئك امليتني الذي ينشرون املوت.. ما أكثرهم : قال
  فكيف حييون؟: قلت
  أترى هذا اجلامع؟: قال
قد كنت أمسع أحاديث عذبة عنه، وأنا اآلن بني .. إنه جامع القرويني .. وكيف ال أراه .. أجل : قلت

  .يديه
  .ولنعيد خلطبهم احلياة.. يف هذا املسجد جنمع اخلطباء لنعيد هلم احلياة : قال
  ألديكم اإلكسري الذي ينشر احلياة يف املوتى؟.. مب؟ : قلت
فإن .. هديا كثريا، وقد اهتدينا به للوصول إىل هذا اإلكسري  لقد ترك لنا رسول اهللا .. ل أج: قال

  .شئت أن تنال شيئا منه لتبشر به، فهلم معي
أال ختشى أن يدامهوننا ليخرجوننا إىل .. أتراهم مطمئنني إىل ما أنتم فيه؟ .. وأولئك الغالظ : قلت

  علمتهم الشياطني من فنون سفك الدماء؟املعتقالت والسجون، أو يصبوا فينا ما 
  .. من فنون احلكمة ما نتقي به شرهم  لقد ترك لنا رسول اهللا : قال
  أحتتالون عليهم؟: قلت
حنن هنا ال .. وكما احتال نعيم بن مسعود على جيوش املشركني .. كما احتال الغالم على الساحر : قال

  .ملن تعوزه مثل هذه الفنون أن يفعل شيئافال ميكن .. نتقن شيئا كما نتقن فنون احليل 
  .وقد ذكر اهللا تعاىل عن أهل السبت ما ذكر.. لكين ال أزال أمسع بذم احليل : قلت
أما حيلنا فليس هلا من .. تلك حيل أهل السبت، وهي حيل من إمالء الشياطني خلدمة أهواء النفوس : قال

  .هدف إال رفع رايات احلق، ونشر مكرمات الفضائل
  فما العلوم اليت تعلموا يف هذا اجلامع؟: تقل

  .. كثرية : قال
  .. لقد شرفين اهللا، فتعلمت يف كثري من مدارس اإلسالم : قلت

فال ميكن ملن يريد أن يكون داعية إىل اهللا أن يغفل .. لذلك ستقتصر هنا على تعلم اخلطابة : قاطعين، وقال
  .عن تعلم هذا العلم

***  
يف كل ركن من هذه األركان : ، فرأيت فروعا كثرية، فسألت الفاسي عنها، فقالدخلنا جامع القرويني

  .نعلم فنا من فنون اهلداية وعلما من علومها
  ذلك الذي تريد مين أن أتعلمه؟.. فأين ركن اخلطابة : قلت
باليت لن تدخله إال بعد أن متر على بعض الناس، فإن رأوك أهال له أذنوا لك بالدخول، وإال ردوك : قال



 ٤١٥

  .هي أحسن
ذهب يب الفاسي إىل حمل اختبار اخلطباء، وطلب منهم النظر يف قدرايت، ومدى استعدادها هلذا الفن من 

  .فنون اهلداية
بعد اختبارات كثرية منها ما يرتبط بالعلم، ومنها ما يرتبط بالقدرات الصوتية، ومنها ما يرتبط بالنضج 

أذن يل بالدخول إىل قاعة اخلطابة، وقد تعجبت إذ وضعوا على ..  ية، ومنها ما يرتبط بالنواحي األمنالتربوي
  .عيين عصابة حىت ال أرى شيئا

وبعد أن سرت يف سراديب كثرية، فتحوا العصابة عن عيين، فوجدت نفسي يف مغارة متأل النفس رعبا، 
  .العريضة من الناس ناسا كثريين، كل منهم يعتلي صخرة، وخيطب بقوة، وكأنه أمام اجلماهريالتفت، فرأيت 

  .حنن هنا نعلم اخلطباء مجيع فنون اخلطابة: سألت الفاسي عن سر هذا، فقال
  ؟ومل عسرمت السبيل إليها كل ذلك التعسري..  ؟فلم اخترمت هذه املغارة: قلت
 ..أما أوهلما، فهو ما رأيته من أولئك املصارعني الذين مألوا األرض هليبا والنفوس ظلمات : لسببني: قال

  )ادفن وجودك يف أرض اخلمول، فما نبت مما مل يدفن لن يتم نتاجه:( وأما الثاين، فما عرب عنه احلكيم بقوله
  فهمت األول، ومل أفهم الثاين؟: قلت
  أمل تتعلم يف مدرسة أيب مدين ما حيمله اجلاه من بذور االحنراف؟: قال
  .ا املهالكلقد عرفت أنه سم زعاف، ال حيل بنفس إال أورده.. بلى : قلت
أال تراه كيف يصعد أعلى .. فاملنرب الذي يرتقي عليه اخلطيب هو املزرعة اليت يستنت فيها اجلاه : قال

  :درجاته ليقول للناس
ــا  ــالع الثنايـ ــال وطـ ــن جـ ــا ابـ   أنـ

   
  مـــىت أضـــع العمامـــة تعرفـــوين    

    
  هذا؟ عهدي باإلسالم حيرم كل ما يغذي الشر يف النفوس، فكيف ترك املنرب مع خطره: قلت
وقد جاء الشرع بتهذيب حب .. فالنفس حتب املال كما حتب اجلاه .. كما ترك املال ترك املنرب : قال

  .املال حىت ال تتحقق به إال املصاحل، وجاء بتهذيب اجلاه فجعل جاه املسلم يف جاه دينه
  ما تعين بذلك؟: قلت
، ولكن يصعده )اعرفوين:( ليقول للناس  إن املسلم الذي امتأل قلبه حبا هللا ال يصعد هذه املنابر: قال

  )إين أمثل أعظم دين يف الدنيا، وأمثل أقدس القيم، فاعرفوها:( ليقول للناس 
  فأنتم تعلمون هؤالء هذا؟: قلت
وال جنيزهم إال بعد أن نعلم هلم من الصدق ما حيول بينهم وبني طلب اجلاه الشيطاين الذي .. أجل : قال

  .مخيتصر مجيع القيم يف ذوا
  



 ٤١٦

  الدعوةـ  ١
فسمعناه يردد بصوت عال أول خطبة للنيب وقد كان صاعدا على صخرة كبرية، اقتربنا من أحد اخلطباء، 

  ملا نزلت : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس خطبها يف مكة املكرمة، واليت رواها:﴿  كتريشع رذأَنو
بِني٢١٤:الشعراء( ﴾ الْأَقْر(  صعد النيب فجعل ينادي، فاالص :)لبطون قريش حىت  )يا بين عدي، يا بين فهر
: فقال، فجاء أبو هلب وقريش، فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ما هو، اجتمعوا

ما جربنا عليك إال ، نعم: قالوا، )لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي؟، أرأيتكم(
أهلذا مجعتنا؟ فرتلت ، تبا لك سائر اليوم: فقال أبو هلب، )فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد: (لقا، صدقا

:﴿  بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب١(ت ( با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم)٢ ( ٍبلَه ا ذَاتارلَى نصيس)١)املسد(﴾ )٣  
يا بين ، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين كعب بن لؤي: (أيضايف هذه اخلطبة  -  -وقال رسول اهللا 

يا بين عبد مناف أنقذوا ، يا بين عبد مشس أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، مرة بن كعب
مة يا فاط، يا بين عبد املطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، أنفسكم من النار

  ٢)أنقذي نفسك من النار؛ فإين ال أملك لكم من اهللا شيئا غري أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا
  أهذا الرجل ممثل أم خطيب؟.. ما هذا؟ : تعجبت من ترديد اخلطيب ملثل هذه اخلطبة، وقلت للفاسي

  .بل هو خطيب: قال
  هل تريدون منه إلقاءها إىل الناس؟.. وهذه اخلطبة : قلت
  نعها من ذلك؟وما مي: قال
  .إا خطبة تارخيية ال واقعية: قلت
  وقد رأينا أنه ال يصلح الواقع إال كالم نبينا .. حياة وواقع  كل ما قاله نبيك : قال
  .ولكن الناس لن يعوه: قلت
  .بل الناس ال يعون شيئا كما يعون كالم نبيهم، وال يفهمون أحدا كما يفهمون نبيهم: قال
  .هذه اخلطبة مما مل أنتبه إليهفحدثين عما يف : قلت
، وا انتقلت الدعوة من السر إىل أشهر خطب النيب هذه اخلطبة كانت لقد ..  ٣انظر.. أوال : قال

  .بكلمات قالئل، ووقت يسريومع ذلك مل تؤد إال العلن، 
  أليس لكل شيء مبادئه وقوانينه؟.. ؟ ٤فما مبادئ اخلطابة اليت حتملها: قلت

لقد مشلت هذه : أحدهم قالرج يل بعض الرجال، وكأم كانوا يتصنتون ملا أقول، لست أدري كيف خ

                                                
 . رواه البخاري ومسلم )١(
 .مسلمرواه  )٢(
 .سلمان العودة ) خطيب العامل(مقالة بعنوان : انظر )٣(
، الطبعة األوىل، سعيد بن علي ثابت، ) اجلوانب اإلعالمية يف خطب الرسول (من مراجع هذا الفصل املهمة، كتاب  )٤(

 هـ١٤١٧، اململكة العربية السعودية -وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 



 ٤١٧

التبشري واإلنذار، فاخلطيب املسلم هو الذي مبدأ اخلطبة مع اختصارها كل مبادئ اخلطبة الناجحة، ففيها يتجلى 
ري ملن مل يعترب وهو أيضا ينذرهم من سوء املص، وال يثبط مهمهم ، ويفتح أمامهم آفاق األمل، يبشر الناس

  .ومتىن على اهللا األماين ، وأتبع نفسه هواها ، باآليات والسنن 
وختاطب أكرب عدد من ، أعلى وسيلة ختتصر مساحات املكان رسول اهللا اختار انظر كيف : قال آخر

يف فنون والتألق ، ولعل يف هذا داللة أمهية العناية بالوسيلة، فصعد جبل الصفا ، الناس يف أسرع وقت ممكن 
وحىت ال يكون سبب اإلعراض عن الدعوة اإلسالمية عجز القائم ، االتصال اإلعالمي إلقناع الناس باحلق 

  .باالتصال عن القيام بواجبه
 اليت استهل ا الرسول  )يا صباحاه:(لقد كانت كلمة .. املدخل االتصايل املناسب انظر و: قال آخر

، واحملرك للوعي، واملدخل املثري لالنتباه واالهتمام ، االستهالك احلسن و، خطبة الصفا غاية البدايات اجليدة
وامللفت للنظر يف جمتمع ديدنه احلروب اليت كانت تنشب بني قبائله ألتفه األسباب ؛ لذا كان حسن االبتداء 

، رسوال حىت إن الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل ، فجاءوا زرافات ووحدانا ، هذا مفتاحا لعقول القوم 
  .حىت امتألت ساحة الصفا 

وهذا .. اجلمهور يف العملية االتصالية واحلوار املفتوح  مث انظر كيف أشرك رسول اهللا : قال آخر
، وهذا ما تؤكده الدراسات االتصالية ، األسلوب احلواري يف اإلعالم له أثره الفعال يف حتقيق اإلقناع واالقتناع

كما أن ..  لرسالة اإلعالمية إشراك اجلمهور املتلقي يف العمل اإلعالميحيث تعد من مؤهالت اإلقناع با
فاإلعالم إمنا ، واملناقشة، واحلوار ، الدراسات اإلعالمية تؤكد أيضا على احترام إرادة اإلنسان وحريته االتصالية 

ا كان ال يقرأ رسائله وإذ، فإذا كان الناس ال يستمعون للقائم باالتصال ، يكون للناس وليس للقائم باالتصال 
  .كالمهإال هو فالسكوت له أفضل من 

وهذا  ،من أهم عوامل اإلقناع يف االتصالفهي .. على بث الثقة يف اجلمهور  مث انظر قدرته : قال آخر
، وأمانته ، وثقة الناس يف صدقه ، وغاياته السامية ، وأهدافه ، وبقيمه ، يعين ثقة القائم باالتصال مبا عنده 

والقائم باالتصال يف هذه اخلطبة هو الرسول ، وهذه الداللة تؤكد على أهم مؤهالت القائم باالتصال، ه وعدل
 الذي انتزع اهللا له إمجاعا عاما من قريش بأنه احلكم العدل والصادق األمني.  

 ن لكلأإذ ، وهذا يعين تنظيم طرح حقائق ومضامني االتصال .. إحكام االتصال مث انظر : قال آخر
واملساواة بينها يف الطرح اإلعالمي من أهم أسباب االضطراب ، حقيقة يف اإلسالم حدا ال ينبغي أن تتجاوزه 

وحقيقة البعث والنشور ، يف هذه اخلطبة مل يتجاوز حقيقة األلوهية والعبودية  فالرسول ، يف عملية االتصال 
  .واملعاندون الكافرون من العذاب ، جر واملثوبة وما ينتظره احملسنون من األ، واجلزاء واحلساب يوم القيامة 

وذلك ألن اإلطار املرجعي يقوم بتمرير .. ربط الطرح اإلعالمي مبسلمات األمة مث انظر : قال آخر
املعلومات واملعارف املقبولة بناء على أساس املخزون املعريف الذي تكون نتيجة العوامل الثقافية املؤثرة على 

على القائم باالتصال مراعاة فإن ولذلك ، اإلضافة إىل قيم املرء الدينية وتقاليده االجتماعية ب، شخصية اإلنسان 
، حىت يقرر اإلطار املرجعي قبول هذه املعلومات ، الرواسب الفكرية واالجتماعية اليت تكون اإلطار املرجعي 



 ٤١٨

  .حيكم مواقفه وسلوكه، لتكون نظاما معرفيا ، ومن مث متثلها واختزاا 
 ،التكرار أسلوب من أساليب اإلعالمف.. يلح عليهم ويكرر  مث انظر كيف كان رسول اهللا : قال آخر

، ويعد من أجدى األساليب اإلعالمية ، وهو التكرر الذي يساعد العمل اإلعالمي على االنتشار بني اجلماهري 
وأخذ يف اعتباره األوقات اليت يتم فيها ، ال وأكثرها فاعلية يف تغيري اجتاهات الرأي العام إذا أتقنه القائم باالتص

  .والتأثري املمكن حدوثه ، والسوابق اإلعالمية ، والظروف املرتبطة ا ، والوسائل اإلعالمية املالئمة ، التكرار 
ملا له من األثر ، احتفاء عظيمااحتفى به القرآن الكرمي أن وتزداد أمهية هذا األسلوب يف اإلعالم اإلسالمي 

اللَّه نزلَ ﴿ :تعاىللقد قال الزخمشري يف قوله ..  حىت يصبح عقيدة راسخة، سي يف تثبيت املعىن وتقريره النف
ج نيلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيابِهاً مشتاباً متك يثدالْح نسإِلَأَح مهقُلُوبو مهكْرِ لُودى ذ

اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نماُء وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل بيان لكونه ) مثاين ( :()٢٣:الزمر) (اللَّه
مردد ومكرر ملا ثىن من قصصه وأنبائه ، متشاا ؛ ألن القصص املكرورة ال تكون إال متشاة واملثاين مجع مثىن

: ما فائدة التثنية التكرير؟ قلت : فإن قلت  :وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه مث قال يف أحكامه
النفوس أنفر شيء عن حديث الوعظ والنصيحة فما مل يكرر عليها عودا على بدء مل يرسخ فيها ومل يعمل عمله 

  ١)أن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح ومن مث كانت عادة الرسول 
وهذا يعين أا كررت يف ، هذا األسلوب الفعال أن خطبة الصفا جاءت بأكثر من رواية  ومما يؤكد

فالتكرار املتنوع على هذه الصورة هو جوهر الفاعلية ، أوقات متعاقبة العتبارات ترتبط بالظرف االتصايل مجلة 
  .املطلوبة لكل رسالة إعالمية

إم يدرسون اخلطب، ومدى .. اتذة هذه املغارة هؤالء أس: انصرف الرجال، فسألت الفاسي عنهم، فقال
  .تأثريها، وهم يستعملون لذلك كل ما فتح اهللا به على البشرية من علوم

                                                
 .٢٩٥ /٣ :الكشاف)١(



 ٤١٩

  ـ التربية ٢
تركنا اخلطيب األول، وانتقلنا إىل خطيب آخر، رأيته يرتقي منربا كاملنابر اليت أراها يف املساجد، ولكنه 

يف  مجعة للرسول  أول خطبةفة، وقد عجبت منه إذ رأيته يردد كان منربا بسيطا ال تكلف فيه وال زخر
يف أول مجعة  سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، أنه بلغه عن خطبة رسول اهللا ، واليت حدث ا املدينة املنورة

، احلمد هللا أمحده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأومن به: (، قالصالها باملدينة يف بين سامل بن عمرو بن عوف
وال أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، أرسله 
باهلدى ودين احلق والنور واملوعظة، على فترة من الرسل، وقلة من العلم، وضاللة من الناس وانقطاع من 

رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط  الزمان، ودنو من الساعة، وقرب من األجل من يطع اهللا ورسوله فقد
وضل ضالال بعيدا، وأوصيكم بتقوى اهللا فإنه خري ما أوصى به املسلم املسلم أن حيضه على اآلخرة، وأن يأمره 

فاحذروا ما حذركم اهللا عز وجل من نفسه، وال أفضل من ذلك نصيحة وال أفضل من  ،بتقوى اهللا عزوجل
ل خمافة، وعون صدق على ما تبتغون من أمر اآلخرة، ومن يصلح ذلك ذكرى وإنه تقوى ملن عمل به على وج

الذي بينه وبني اهللا تعاىل من أمر السر والعالنية ال ينوي بذلك إال وجه اهللا تعاىل يكن له ذكرا، فإنه من يتق اهللا 
مقته وتوقي يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وإن تقوى اهللا توقي 

عقوبته، وتوقي سخطه، وإن تقوى اهللا تبيض الوجه، وترضي الرب، وترفع الدرجة، خذوا حبظكم، وال تفرطوا 
يف جنب اهللا، قد علمكم اهللا كتابه، وج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبني، فأحسنوا كما أحسن 

هو اجتبابكم ومساكم املسلمني ليهلك من هلك عن بينة  اهللا إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا يف اهللا حق جهاده
وحييي من حي عن بينة وال قوة اال باهللا، فأكثروا ذكر اهللا، واعملوا هلا بعد املوت، فإنه من أصلح ما بينه وبني 

وال  اهللا تعاىل يكفه ما بينه وبني الناس، ذلك بأن اهللا يقضي على الناس، وال يقضون عليه، وميلك من الناس
   ١)ميلكون منه، اهللا أكرب وال قوة إال بإهللا العلي العظيم

قال ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف رواية يردد بعدها ما ورد يف اخلطبة من و
أما  :(مث قال، فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله ، باملدينة أن قام فيهم  كانت أول خطبة خطبها رسول اهللا : 
، فقدموا ألنفسكم تعلمن واهللا ليصعقن أحدكم مث ليدعن غنمه ليس هلا راع مث ليقولن له ربه : أيها الناس  بعد

فما قدمت ، وآتيتك ماال وأفضلت عليك ، أمل يأتك رسويل فبلغك : ليس له ترمجان وال حاجب حيجبه دونه 
غري جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من  مث ينظر قدامه فال يرى، لنفسك ؟ فينظر ميينا ومشاال فال يرى شيئا 

ومن مل جيد فبكلمة طيبة فإن ا جتزى احلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ، النار ولو بشق من مترة فليفعل 
  ٢)والسالم عليكم وعلى رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته، 

براعة االستهالل والبداية نظروا ا: بعد أن انتهى من خطبته، قال بعض األساتذة الذين كانوا يلتفون حوله
ماعة املسلمني جلاملسلمات الفكرية والعقدية انظروا كيف ابتدأت اخلطبة بذكر …يف هذه اخلطبة  املثرية لالنتباه

                                                
 .رواه ابن جرير )١(
 . البيهقيرواه  )٢(



 ٤٢٠

والبداية املثرية لالنتباه ينبغي يف إطار األصل  ..الرأي العام على أساس عقيدة اإلميان باهللا الواحد األحد لتبين 
وقريبة جدا من ، وبسيطة وبعيدة عن التعقيد ، تكون قريبة من الصورة الذهنية للجمهور املتلقي االتصايل أن 

  .املوضوع الذي يرغب القائم باالتصال طرحه على الناس
فمن اخلطاب اإلعالمي ، نقلة كبرية يف مستويات التأثري االتصايلنرى يف هذه اخلطبة : قال آخر

لة يف األفراد واجلماعات العشائرية إىل مستوى األمة ذات الرابطة القائمة على للجماعات األولية البسيطة املتمث
هذا باإلضافة إىل اعتبار أن اجلمهور ، بدل النعرات العرقية اجلاهلية، أساس العقيدة واملبادئ اإلسالمية اخلالدة

وإمنا كان ، ة فقط الذي كان يتلقى هذا اخلطاب اإلعالمي النبوي مل يكن هو املقصود باملضامني الدعوي
والذي يؤكد هذه الداللة أسلوب خماطبة .. يعد هذه اجلماعة لتويل أعباء قيادة األمة اإلسالمية  الرسول 

وهو خالصة ، واإلطار املرجعي الذي صيغت رموز اخلطبة من خالله ، طبةاخلالروح اجلماعية يف روايات 
فخاطبها الرسول ،  وما تعلمته من الوحي ومن هدي النيب  خربات مجاعة املسلمني األولني يف املدينة وجتارا

 من خالل هذه التجارب.  
فقد يف املخاطبني، الدوافع اإلميانية واإلنسانية كيف يستثري  ويف هذه اخلطبة نرى رسول اهللا : قال آخر

وجاءت استثارة الدوافع  .. طبةاخلروايات مجيع جاءت الوصية بالتقوى ومراقبة اهللا تعاىل يف السر والعالنية يف 
  .اإلنسانية يف الدعوة للتكافل يف اتمع اإلسالمي والبذل للمحتاجني

يؤكد ذلك أسلوب الدعوة إىل التعاون .. أحوال املخاطبني  وانظروا كيف راعى رسول اهللا : قال آخر
ذا األسلوب يف صياغة بارعة وقد جاء ه، بعد التأكيد على قضايا اإلخالص هللا تعاىل وتقواه يف السر والعالنية 

تربط التآلف والتكافل االجتماعي باإلميان باهللا الواحد األحد واإلميان باليوم اآلخر واجلزاء واحلساب يف الدار 
  .اآلخرة 

وما فيه ، وهذا اخلطاب ال شك أنه مبين على معرفة تامة بأحوال مجاعة املسلمني يف جمتمع املدينة اجلديدة 
فإن مل تكن هناك مساعدة مادية فال أقل من ، ين حيتاجون إىل املواساة باملال ولو بالقليل من املهاجرين الذ

وتربز هذه الداللة أيضا يف التذكر بنعم اهللا تعاىل على عباده املؤمنني ويف ، الكلمة الطيبة اليت تثمر احملبة واأللفة 
  .المسمقدمتها نعمة اإل
قارنوا هذا .. هاد باختالف اإلطار املرجعي للجمهور املتلقياختالف أمناط االستشوانظروا : قال آخر

فبينما ، جند أن مصادر االستشهاد يف هذه اخلطبة ختتلف إننا .. خطبة الصفا يف صادر االستشهاد وأمناطه مب
فإن الشواهد يف هذه اخلطبة  ،كانت االستشهادات يف خطبة الصفا تقوم على شواهد الواقع والعقل واملنطق

يستشهد باآليات؛ وذلك ألن اخلطاب اإلعالمي كان  لى أساس نصوص الوحي حيث كان الرسول تقوم ع
فكان اخلطاب يف كلتا ، ومبا أنزل عليه من القرآن  موجها جلماعة املسلمني الذين يؤمنون باهللا وبرسوله 

  .طاره العاماخلطبتني يوجه للجمهور املستهدف من خالل املسلمات األساسية له املرتبطة بقيمه وإ



 ٤٢١

  ـ التوعية ٣
تركناهم يستنبطون من اخلطبة ما يستنبطونه من املعاين، ورحنا إىل جمموعة من اخلطباء، كان يبدو عليهم 

  :االنفعال الشديد
أما  :(، واليت قال فيها بعد أن محد اهللا وأثىن عليهيوم بدر أما أوهلم، فقد مسعناه يردد خطبة رسول اهللا 

فإن اهللا عز وجل ، وأاكم عما اكم اهللا عز وجل عنه ، لى ما حثكم اهللا عز وجل عليه فإين أحثكم ع: بعد 
وبه ، به يذكرون ، على منازهلم عنده ، ويعطي على اخلري أهله ، يأمر باحلق وحيب الصدق ، عظيم شأنه 
وإن . ابتغى به وجهه ال يقبل اهللا فيه من أحد إال ما ، وإنكم قد أصبحتم مبرتل من منازل احلق ، يتفاضلون 

فيكم ، وتدركون به النجاة يف اآلخرة، الصرب يف مواطن البأس مما يفرج اهللا عز وجل به اهلم وينجي به من الغم 
فإن اهللا ، فاستحيوا اليوم أن يطلع اهللا عز وجل على شيء من أمركم ميقتكم عليه ، نيب اهللا حيذركم ويأمركم 

انظروا إىل الذي أمركم به من  ،)١٠من اآلية: غافر(﴾  كْبر من مقْتكُم أَنفُسكُملَمقْت اللَّه أَ ﴿:عز وجل يقول
وأبلوا ربكم يف هذه ، فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم ، وأعزكم بعد الذلة ، وأراكم من آياته ، كتابه

 ،وعقابه شديد، وله صدق وق، فإن وعده حق ، تستوجبوا الذي وعدكم به من رمحته ومغفرته ، املواطن أمرا 
يغفر اهللا يل ، وإليه املصري ، وعليه توكلنا ، وبه اعتصمنا، إليه أجلأنا ظهورنا ، وإمنا أنا وأنتم باهللا احلي القيوم 

  ١)وللمسلمني
إن اهللا حبس عن مكة  :(محد اهللا وأثىن عليه، واليت قال فيها بعد أن يوم الفتح ومسعنا آخر يردد خطبته 

وإا لن ، وإا حلت يل ساعة من ار ، وإا لن حتل ألحد كان قبلي ، لط عليها رسوله واملؤمنني وس، الفيل 
ومن قتل له قتيل فهو ، وال حتل ساقطتها إال ملنشد ، وال خيتلى شوكها ، فال ينفر صيدها ، حتل ألحد بعدي 

  ٢)وإما أن يقتل، إما أن يفدى ، خبري النظرين 
، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له :( يقولوقف على باب الكعبة اليوم حني يف ذلك  وردد خطبته 

أال كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو موضوع حتت ، وهزم األحزاب وحده ، ونصر عبده ، صدق وعده 
 ففيه الدية، بالسوط والعصا ، أال وقتيل اخلطأ شبه العمد ، وسقاية احلاج ، قدمي هاتني إال سدانة البيت 

إن اهللا قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية : يا معشر قريش  ،مائة من اإلبل أربعون منها يف بطوا أوالدها، مغلظة 
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ ﴿ :هذه اآلية  مث تال ، الناس من آدم وآدم من تراب ، وتعظامها باآلباء 

ش اكُملْنعجثَى وأُنو قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وما ، يا معشر قريش ، )١٣:احلجرات()ع
  ٣)اذهبوا فأنتم الطلقاء:( قال ف، وابن أخ كرمي ، أخ كرمي ، خريا : ترون أين فاعل بكم؟ قالوا 

                                                
 .ابن املنذر وابن أيب حامترواه  )١(
فقال رسول ، فإنا جنعله يف قبورنا وبيوتنا ، رسول اهللا  إال اإلذخر يا: فقال العباس : رواه البخاري ومسلم، وتتمة احلديث )٢(
اكتبوا أليب :  فقال رسول اهللا ، اكتبوا يل يا رسول اهللا : فقال  -رجل من أهل اليمن  -فقام أبو شاه ، إال اإلذخر :  اهللا 
 .اليت مسعها من رسول اهللا هذه اخلطبة : ما قوله اكتبوا يل يا رسول اهللا ؟ قال : قال الوليد فقلت لألوزاعي ، شاه 
 .رواه ابن إسحق )٣(



 ٤٢٢

: قال  ي اهللا عنه ـ رضـ ة بن عامر اجلهين عقب، واليت رواها غزوة تبوكيف  خطبته ومسعنا آخر يردد 
فلم يستيقظ فيها ، ليلة ملا كان منها على ليلة  فاسترقد رسول اهللا ، يف غزوة تبوك  خرجنا مع رسول اهللا 

يا رسول اهللا ذهب يب النوم : فقال ، أمل أقل لك يا بالل اكأل لنا الفجر: قال ، حىت كانت الشمس قيد رمح 
مث ذهب بقية يومه وليلته فأصبح ، مث صلى ، من ذلك املرتل غري بعيد  انتقل رسول اهللا ف، الذي ذهب بك 

وأوثق ، فإن أصدق احلديث كتاب اهللا  ،أما بعد، أيها الناس  :(فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال، بتبوك 
، وأشرف احلديث ذكر اهللا  ، وخري السنن سنة حممد ، وخري امللل ملة إبراهيم ، العرى كلمة التقوى 

، وأحسن اهلدي هدي األنبياء ، وشر األمور حمدثاا ، وخري األمور عوازمها ، وأحسن القصص هذا القرآن 
وخري اهلدي ما اتبع ، وخري األعمال ما نفع ، وأعمى العمى الضاللة بعد اهلدى ، وأشرف املوت قتل الشهداء 

وشر املعذرة ، وما قل وكفى خري مما كثر وأهلى ، خري من اليد السفلى واليد العيا ، وشر العمى عمى القلب ، 
ومنهم من ال يذكر اهللا ، الناس من ال يأيت اجلمعة إال دبرا  ومن، وشر الندامة يوم القيامة ، حني حيضر املوت 

ورأس احلكمة ، وخري الزاد التقوى ، وخري الغىن غىن النفس ، ومن أعظم اخلطايا اللسان الكذوب ، إال هجرا 
، والنياحة من عمل اجلاهلية، واالرتياب من الكفر ، وخري ما وقر يف القلوب اليقني ، خمافة اهللا عز وجل 

والنساء حبالة ، واخلمر مجاع اإلمث ، والشعر من إبليس ، والكرت كي من النار ، والغلول من جثى جهنم 
والسعيد من ، وشر املأكل مال اليتيم ، الربا وشر املكاسب كسب ، والشباب شعبة من اجلنون ، الشيطان 

، واألمر إىل اآلخرة ، وإمنا يصري أحدكم إىل موضع أربعة أذرع ، والشقي من شقي يف بطن أمه ، وعظ بغريه 
وقتاله ، وسباب املؤمن فسوق ، وكل ما هو آت قريب ، وشر الروايا روايا الكذب ، ومالك العمل خواتيمه 

ومن يغفر ، ومن يتأل على اهللا يكذبه ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، عصية اهللا عز وجل وأكل حلمه من م، كفر 
ومن يبتغ ، ومن يصرب على الرزية يعوضه اهللا ، ومن يكظم الغيظ يأجره اهللا، ومن يعف يعف اهللا عنه ، يغفر له 

قاهلا ثالثا  -اغفر يل وألميت  اللهم، ومن يعص اهللا يعذبه اهللا ، ومن يصرب يضعف اهللا له ، السمعة يسمع اهللا به 
  ١)أستغفر اهللا يل ولكم: مث قال  -

يف مواطن الشدة اليت  مث مررنا على خطباء كثريين كل منهم يردد اخلطب املختلفة اليت قاهلا رسول اهللا 
هذه اخلطب هي زادنا، وهي : مر ا، سألت الفاسي عن سر هذه اخلطب الكثرية، وكيفية تعاملهم معها، فقال

طريقنا إىل الناس، وهي يف نفس الوقت حصننا ضد هؤالء املصارعني الذين جاءوا بأحقادهم ليمألوا حياتنا 
  .ضيقا وضنكا
  فكيف كانت زادا لكم؟: قلت
وأصحابه، وتذكرنا باهلمم اليت  إن هذه اخلطب تذكرنا باآلالم العظيمة اليت مر ا رسول اهللا : قال

  .وهلذا حنن نتزود من تلك اهلمم ما نرفع به مهمنا.. م كانوا حيملوا يف ظل تلك اآلال
  فكيف كانت طريقكم إىل الناس؟: قلت
وحنن .. فلذلك ال يعون شيئا كما يعون حديثه ..  الناس خيتلفون يف كل شيء إال يف نبيهم : قال

                                                
 .البيهقي يف الدالئل وابن عساكر يف تارخيهرواه  )١(



 ٤٢٣

  .نستثمر ذلك يف توعيتهم وتربيتهم ومأل قلوم بأنوار اهلداية
ولكنك ذكرت أن هذا هو حصنكم من .. أحسب أين أخالفك فيه وعيت كل هذا، وال : قلت

  املصارعني، فكيف يكون ذلك؟
فلذلك .. املصارعون يعتربون حديثنا عن نبينا من الدين احملض الذي ال يرون حرجا من احلديث فيه : قال

  .اس وعيا وتربية وهدايةفنمأل حياتنا باملناسبات املختلفة اليت منأل ا قلوب الن.. حنن نستغل غفلتهم يف هذا 
وال يغلب .. املصارعون يروا مناسبات دينية حمضة، وال يعلمون أن اهلمم العالية تولد يف تلك املناسبات 

  . املصارع شيء كما تغلبه اهلمم العالية
***  

.. ة مكثت فترة طويلة مع الفاسي أتعلم منه أسرار اخلطب النبوية، وفقهها، وما حتمله من املعاين الرفيع
وأن اخلطابة املؤثرة .. هو سيد اخلطباء ومعلمهم  أن رسول اهللا وقد اهتديت من خالل صحبيت له إىل 

والفاعلة ال تكتمل إال ملن اهتدى ديه فيها، فلم ينشغل بزخرفة ألفاظه، وال أهواء نفسه عن املعاين الرفيعة اليت 
  .يرتقي املنابر ألجلها كان رسول اهللا 

***  
من الطريق من غري أن نشعر ة بعالساصاحيب حديثه هذا حىت وجدنا أنفسنا قد قطعنا املرحلة  ما استتم

ومل خيطر على بايل طيلة هذه املرحلة ما كنا نقطعه من غابات موحشة، ومن سباع عادية .. بأي عناء أو تعب 
  .تتربص بنا من كل اجتاه

  .تديت ا بعد ذلك إىل مشس حممدلقد ترتلت علي مبجرد قطعي لتلك املرحلة أشعة جديدة اه
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٢٤

  املفيتـ  ثامنا
  .فحدثين عن رحلتك الثامنة: قلت
بعد خروجي من املغرب األقصى سرت قاصدا تونس، وبالضبط إىل أعرق مدينة فيها مدينة : قال
  ..  ١القريوان

قه، حاولت مبا مبجرد دخويل املدينة خطرت على بايل مسائل كثرية من العلم، ومعضالت كثرية من الف
تعلمته من العلوم يف املدارس املختلفة أن أجد هلا حال، فلم أستطع، وكأا كانت مشفرة بشيفرة دقيقة ال ميكن 

  .ألي قرصان يف الدنيا أن جيد هلا حال
بل راحت تلح علي إحلاحا، وكأا تطلب حال .. تنصرف خواطرها عن ذهين، فلم  حاولت أن أصرف

ت بأن يف تلك املدينة من يفتح أبواا، وحيل معضالا، فلذلك راحت تطالبين بأن أحبث ، أو كأا شعرالعاج
  .عنه

لقد قال رسول : يقترب مين، ويقول.. كان أبسط الناس يف مظهره .. بينما أنا كذلك إذا يب أرى رجال 
وإياك من .. ول فاحبث عن شفائك يف السؤال، فال يتعلم إال لسان سؤ..  ٢)شفاء العي السؤال:( اهللا 
سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِنْ يروا كُلَّ آية ال يؤمنوا :( فقد قال تعاىل ،الكرب

يبِيلَ الْغا سورإِنْ يبِيالً وس ذُوهختال ي دشبِيلَ الرا سورإِنْ يا ووا  بِهكَانا ونوا بِآياتكَذَّب مهبِأَن كبِيالً ذَلس ذُوهختي
نيلا غَافهن١٤٦:ألعراف) (ع(  
  وكيف بدا لك أن توجه يل هذه املوعظة؟.. من أنت؟ : قلت
  ٣)ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه:( وقد قال رسول اهللا .. أنا أخ من إخوانك : قال
ولكين أسألك عن سر توجيه هذه املوعظة بالذات .. ك فيك، ويشرفين أن يؤاخيين رجل مثلك بور: قلت

                                                
 ث، حي)م٦٧٠هـ، ٥٠(تعد القَيروان أوىل املدن اإلسالمية اليت شيدت باملغرب العريب منذ أكثر من ثالثة عشر قرنا ) ١(

ا بعيدا اختارها عقبة ابن نافع مكاناً استراتيجيا الرببر و ا عن اجلبال اليت يتربصا عن الشواطئ اليت يهددها البيزنطيون، وبعيد
يتحصنون، وقد أرادها عقبة أن تكون قاعدة أعماله احلربية وخمزنا ملؤنه، وأرادها معسكرا جلند اإلسالم، ومن هنا كانت تسمية 

  )هي معربة عن كاروان الفارسية وتعين املعسكرف( القريوان
، واستحدثوا معاهد علم فيها بحت القريوان عاصمة األغالبة، فازدهر العلم واحلياة السياسية واالجتماعية واالقتصاديةأص

  .أشهرها بيت احلكمة، وكذلك املرصد الفلكي الذي بناه املأمون، وشيدوا أعظم معاملها اليت تعد مفخرة القريوان
وحينما أبرمت فرنسا . ت هلا، حبرصها على احلرية ودفاعها عن اإلسالماتسمت القريوان، على الرغم من احملن اليت تعرض

م اليت وضعت تونس حتت احلماية الفرنسية، كانت القريوان معقالً من معاقل احلركة الوطنية ومنطلقاً ١٨٨١معاهدة باردو عام 
  . م١٨٨١ملقاومة النفوذ الفرنسي حىت سريت هلا فرنسا ثالثة جيوش احتلتها يف أكتوبر عام 

، وقد ، اليت أصبحت قرية أثرية)مدينة األغالبة الثانية(رقادة احلضارة اإلسالمية منها القريوان تضم كثريا من آثار وال تزال 
استغل أحد قصورها ليكون معهدا للدراسات والبحوث اإلسالمية، فضالً عن قيامه بأعمال توثيق املخطوطات اليت نقلت إليه من 

، وهو أقدم تفسري )م٨١٥هـ، ٢٠٠(ع، وهي خمطوطات نادرة، أمهها جزء من تفسري حيىي بن سالم البصري جامع عقبة بن ناف
 )املوسوعة العربية العاملية: انظر(.معروف للقرآن الكرمي

 .رواه أمحد وأبو داود واحلاكم عن ابن عباس) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(



 ٤٢٥

فلم .. فأمور الدين كثرية ال ميكن حصرها .. أو بغريها.. أو بالصالة .. مل مل تعظين بالتصدق مثال .. يل 
  خصصت من بينها ما خصصت؟

  .. لسببني : قال
  فما أوهلما؟: أقولنظرت إليه، واالبتسامة متأل فمي، وأنا 

فاملواعظ املثمرة هي اليت تدلك على العمل الصاحل، .. أوهلما أين دللتك على مثرة املواعظ وغاياا : قال
وال ميكن أن تتعلم ما .. وال ميكن أن يكون العمل صاحلا إال إذا كان وفق ما يقتضيه العلم .. وتثري مهتك إليه 

  .مل تسأل
  فما الثاين؟.. يك وبورك ف.. عرفت األول : قلت
وقد صار يل فيه .. باب الفتيا .. يف هذا الباب  لقد شرفين اهللا، فصحبت بعض ورثة رسول اهللا : قال

وقد رأيت يف وجهك ما أنبأين حباجتك إىل حل بعض املعضالت، وإزالة بعض املشكالت .. نوع من الفراسة 
  .فتقدمت إليك مبا تقدمت.. 

فمن هذا الوارث الذي تنصحين بأن أقصده حلل ما خطر على بايل .. ئ أصابت فراستك، ومل ختط: قلت
 ..  

  .. يف القريوان  ١ال يفىت وسحنون: قال
  الذي تدعي له ما تدعي؟ ٢من هذا السحنون: قلت
إنه حامل مشعل اهلداية الذي جييب عن كل سؤال، وحيل كل إشكال، ويرفع كل معضلة، ويزيل : قال

  .كل مشكلة
لقد أخربين معلم اهلداية أين ال أنال الفم الثامن من أفواه اهلداية إال عند من .. ث عنه ذاك من أحب: صحت

  .ذكرت
  ٣)الدال على اخلري كفاعله:(  فقد قال رسول اهللا .. فهيا بنا إليه إذن : قال
يب ولكين لن أسأله عن أي مسألة مما خطر على بايل حىت أستوثق من كونه وارثا للن.. سأسري معك : قلت

 يف هذا الباب.  
                                                

ـ ١٦٠( السالم بن سعيد بن حبيب، أبو سعيد التنوخي، امللقب بسحنون عبدري الكب القاضي الفقيه املالكينشري به إىل ) ١(
قرأ على عبدالرمحن بن القاسم تلميذ اإلمام مالك وغريه، انتهت  ،ولد بالقريوان وأصله من الشام، )م٨٥٤ـ  ٧٧٧هـ، ٢٤٠

ر عفيفًا أيب النفس، ويل قضاء القريوان إىل أن وكان رفيع القد ،كان زاهدا ال يهاب سلطانا يف احلق ،إليه رياسة العلم يف املغرب
يريد أن الفقر منعه الرحلة إىل املدينة ليأخذ عن اإلمام . قبح اهللا الفقر أدركنا مالكًا وقرأنا على ابن القاسم: وكان يقول ،مات
ومن أشهر آثاره . غربوهو الذي نشر علم مالك بامل ،حصل له من التالميذ ما مل حيصل ألحد من أصحاب اإلمام مالك ،مالك

  .. كتاب املُدونة الذي صنفه يف مذهب اإلمام مالك 
مناقب (كتاب يف العرب حممد بن أمحد بن حكيم  ومنهم أبو(وسريته متثل سرية الفقيه العامل، وقد خصها البعض بالتأليف 

 .وهلذا اخترناه يف هذا الفصل ممثال للفقيه املفيت) .. سحنون وسريته وأدبه
 .مسي سحنون باسم طائر حديد حلدته يف املسائل: بعض شيوخ إفريقية، أنه قالقل يف املدارك عن ن) ٢(
 .أمحد وأبو يعلى، والضياء عن بريدة، وإبن أيب الدنيا عن أنسرواه ) ٣(



 ٤٢٦

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً :(  وقد قال رسول اهللا .. فما أكثر األدعياء .. صدقت يف هذا : قال
ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملاً، اختذ الناس رؤوساً جهاالً، فسئلوا، 

  ١)فافتوا بغري علمٍ، فضلوا وأضلوا
فهل .. فال ميكن أن يفيت اجلاهل .. ن وارث هذا الفن من فنون اهلداية ال ينبغي إال أن يكون عاملا إ: قلت

  ترى سحنونا كذلك؟
بل مل يدع .. لقد أخذ العلم عن أهل املشرق وأهل املغرب .. ولوال ذلك ما تصدى لإلفتاء .. أجل : قال

 ،أيب خارجة: الكبار مشائخها، فأخذ عن بالقريوان لقد بدأ.. حمال من احملال فيه علم من العلوم إال قصده 
ومعاوية . وابن أيب حسان، وابن غامن، وابن أشرس، وابن أيب كرمية وأخيه حبيب ،ولول، وعلي بن زياد

  .وغريهم..  الصمادحي وأيب زياد الرعيين
د اهللا بن من ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وطليب بن كامل، وعبي فأخذ ورحل إىل مصر واحلجاز

عبد احلكم، وشعيب بن الليث، ويوسف بن حممد، وسفيان بن عيينة، ووكيع وعبد الرمحان بن مهدي، 
وحفص بن غياث، وأيب داود الطيالسي، ويزيد بن هارون، والوليد بن مسلم، وابن نافع الصائغ، ومعن بن 

  .عيسى، وأيب ضمرة وابن املاجشون، ومطرف وغريهم
انقفلت علي مسألة حىت أردت الرجوع فيها إىل املدينة، حىت : طلبه العلم، فقال لقد حدثين مرة عن أيام

وابن القاسم يزامله  ،ملا حججت كنت أزامل ابن وهب، وكان أشهب يزامله يتيمه: يلقال و..  اتضحت يل
يل قام كل وكنت إذا نزلت سألت ابن القاسم، وكنا منشي باالنهار، ونلقي املسائل، فإذا كان الل ،ابنه موسى

فيقول ابن  ؟،أال ترون هذا املغريب يلقي بالنهار، وال يدرس بالليل: ابن وهبفقال  ،أحد إىل حزبه من الصالة
  )هو نور جيعله اهللا يف القلوب:( القاسم 

فإن اإلفتاء توقيع عن رب .. ال ينبغي أن يتصدى رجل لإلفتاء حىت يشهد له أهل هذا الشأن : قلت
  .ل من نبغ يف العلم صح توقيعهوليس ك.. العاملني 
 فقيه للعلم حافظاً ثقة سحنون كان: متيم بن أمحد بن حممدلقد قال فيه .. وسحنون شهد له الكل : قال

 يف احلق،والزهادة يف والصرامة الصادق، والورع البارع الفقه. غريه يف اجتمعت قلّما خالل فيه اجتمعت ،البدن
 أصحابه وصل ورمبا. شيئاً السالطني من يقبل ال كان. والسماحة عم،واملط امللبس، يف والتخشن الدنيا،
  . كثرية ومناقبة حنوها، أو ديناراً بالثالثني
عليك : فقال. ملا خرج أسد إىل العراق، شاورته فيمن اقصد بعده، أمسع منه: عبد الرحيم الزاهدفيه قال و

  . فما أعرف أحداً يشبهه ـ يعين سحنون ـ ذا الشيخ
أظهر السنة، وأمحد . وكان فاضالً عادالً، مباركاً. سحنون أمام الناس يف علم مالك: ابن حارثقال و

  .البدعة، وثقف رسوم القضاء بعقله وعلمه
خرج إىل البادية، فجئته، فرأيت رجالً  :ملا قدمت إىل سحنون فسألت عنه، فقيل يل(: قال حيىي بن عمرو

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(



 ٤٢٧

وندمت على تركي من تركت باملشرق،  ،ثه وشأنه، فاستصغرتهأشعر عليه جبة صوف ومنديل، وهو متول حر
فلما جالسته يف العلم رأيت حبراً ال تكدره الدالء،  ،فرحب يب ،شيئاً من العلم ما أراه حيفظ :وقلت. وجميئي إليه

  )كأمنا مجع العلم عينيه يف صدره. واهللا العظيم، ما رأيت مثله قط
  .. وقال فيه 

أن يكون املرء عاملا حىت يستحق هذا  املنصب اجلليل، فقد يكون عاملا، ولكن ال يكفي : قاطعته قائال
  .الدنيا جتذبه حبباهلا، فال يفيت مبا ميليه علمه، بل يفيت مبا ميليه هواه

وهو ال يزال عصيا على كل .. لقد بلغ من العمر مثانني سنة .. كلهم قد جتذبه الدنيا غري سحنون : قال
  .عن العلم الذي تعلمه، واألدب الذي تأدبهمن يريد أن ينحرف به 

وال يتكلف أكثر مما يف  ،ما أحب أن يكون عيش الرجل إال على قدر ذات يده:(لقد قال يل مرات كثرية 
فإن  ،طلبها على قدر ذات يده، يف مؤونتها، وقناعتها، حىت يبقى يف يده ما استغىن بهطلب زوجه، فلين إو، يده

فذلك أوىل به من مسألة . ن مل يكن عنده فعليه بكسب يدهإو ،عليه، وتفرغ للعبادةكان له مال حالل، اعتمد 
  )وأكل أموال الناس باملسكنة والصدقة، خري من أكله بالعلم والقرآن. . الناس

كان سحنون صمته هللا، وكالمه هللا، إذا : ـ وهو من العلماء ـ عيسىفيه صاحب يل امسه قال لقد 
  .أعجبه الصمت تكلم أعجبه الكالم صمت، وإذا

  .ومتلكته كراسيها وثقلت به إىل األرض.. ال ميكن أن يظهر الورع إال فيمن احتوته املناصب : قلت
فلم .. لقد ويل القضاء بعد أن أحل عليه حاكم هذه البلدة .. كلهم قد تثقل به الكراسي إال سحنون : قال

راكباً على دابة، ما عليه كسوة وال قلنسوة، فيه القضاء  لقد رأيته يف اليوم الذي ويل.. يترك مظلمة إال وردها 
: فسار حىت دخل على ابنته خدجية، وكانت من خيار الناس، فقال هلا ،والكآبة يف وجهه، ما يتجرأ أحد يهنيه

  . اليوم ذبح أبوك بغري سكني
ال يعرف سحنون ال الشك أنك ال تعرفه، فمن .. عبد الرحيم الزاهد إليه كتب أذكر أنه يف تلك األيام 

أما بعد فإين عهدتك، وشأن نفسك : يقول لهلقد كتب إليه هذا الرجل الزاهد الصاحل .. ميكن أن يعرف غريه 
عليك مهم، تعلم اخلري وتؤدب عليه، وأصبحت وقد وليت أمر هذه األمة، تؤدم على دنياهم، يذلّ الشريف 

احلالة األوىل : فأي حالتيك أفضل ،كلّ حظه من العدلقد اشترك فيك العدو والصديق ول. بني يديك والوضيع
  . أم الثانية؟ والسالم

أما بعد فإنه جاءين كتابك فهمت ما ذكرت فيه، وأين أجيب أنه ال حول وال قوة (: فكتب إليه سحنون
اخلري  فأما ما كتبت أنك عهدتين وشأن نفسي علي مهم، أعلم. يف شيء إال باهللا تعاىل، عليه توكلت وإليه أنيب

وأؤدب عليه، وأصبحت وقد وليت أمر هذه األمة، أؤدم على دنياهم، ولعمري أنه من مل تصلح له دنياه، 
. فكال األمرين متصل باآلخرة. ويف صالح الدنيا إذا صح املطعم واملشرب، صالح اآلخرة. فسدت له أخراه

ألن بصالح . وجوهها، أدب ألخرمأؤدم يف معاملتهم، ودفع ظاملهم عن مظلومهم، وأخذهم األمور من 
: قال وقد حدثين ابن وهب، ورفع سحنون سنده إىل النيب . وبفساد الدنيا تفسد اآلخرة. دنياهم هلم آجرم



 ٤٢٨

ولن تبلغ الدنيا اآلخرة من عمل يف الدنيا بغري الواجب من  ،)نعم املطية الدنيا، فارحتلوا، فإا تبلغكم اآلخرة(
ليت أمر هذه األمة، فإين مل أزل متبلي ينفذ قويل، منذ أربعني سنة، يف أشعار املسلمني وأما قولك و. حق اهللا

فإذا احتيج إليكم . لن تزالوا خبري ما تعلمتم(: أن عبيد اهللا بن أيب جعفر قال: حدثين ابن وهب. وأبشارهم
وز قوله، يف أبشار املسلمني إمنا املفيت قاض جي:(  قال ابن أيب جعفر فرأيت يف املنام. )فانظروا كيف تكونوا

  .فألزم ذلك نفسك والسالم. فعليك بالدعاء ،)وأمواهلم
  .فإن العامل ال يفسد إال بصحبتهم.. وصحبته للسالطني : قلت
فيسأل عنه، . ما أقبح بالعامل أن يؤتى إىل جملسه فال يوجد فيه: لقد مسعته مرات كثرية يقول: قال

وبلغين إم  ،ير، هو عند القاضي، فإن هذا وشبهه شر من علماء بين إسرائيلهو عند األمري، هو عند الوز:فيقال
حيدثوم من الرخص ما حيبون، مما ليس عليه العمل، ويتركون ما عليه العمل، وفيه النجاة، هلم، كراهة أن 

وواهللا  ،ء، ومولعمري لو فعلوا ذلك لنجوا، ووجب أجرهم على اهللا، فواهللا لقد ابتليت ذا القضا. يشتغلوهم
وإين  ،ما أكلت هلم القمة، وال شربت هلم شربة، وال لبست هلم ثوباً، وال ركبت هلم دابة، وما أخذت هلم صلة

مث أخرج عنهم، فأحاسب نفسي، فأجد علي . ألدخل عليه، فأكلمهم بالتشديد، وما عليه العمل وفيه النجاة
فوددت أن أجنو مما دخلت فيه . خمالفيت هواهم، ووعظي هلم الدرك مع ما ألقاهم به يف الشدة والغلظة، وكثرة

  . كفافاً
  .وأنا ال أحب أن أترك ما رخصه لنا الشرع.. قد يكون الورع متشددا يضيق علي ما وسع اهللا : قلت
إمنا الفقه :( قوله  سفيان الثوريلقد ذكر يل عن بعض شيوخه، وامسه .. وسحنون ال يقول إال ذا : قال

  )ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد الرخصة من
كان من (: الفضل بن طاهر بسنده عن عمر بن إسحاق من التابعني قال احلافظ أيبوذكر يل بسنده عن 
  )أكثر من مائتني، مل أر قوما أهدى سرية، وال أقل تشديدا منهم أدركيت من أصحاب حممد 

كان أشد الناس تضييقا على نفسه يف :( يقول ، فاإلمام املزين صاحب الشافعيوقد مسعته مرة يثين على 
  ١)الورع، وأوسعه يف ذلك على الناس

كان حممد أرجى الناس هلذه األمة، وأشدهم أزرا (: فقالالتابعي اجلليل حممد بن سريين، ووصف مرة 
  )على نفسه
لك خيطئ ولكنه ال يكون صاحب بصرية يعرف ا الواقع، فلذ.. قد يكون يف املفيت كل ما ذكرت : قلت

  .يف تطبيقه األحكام
بل مل أره جييب عن مسألة إال بعد .. يط به فهو ملم بالواقع حم.. كلهم قد يقع يف هذا إال سحنون : قال

  .أن حييط بكل ما يرتبط ا علما
أصلحك اهللا مسأليت يف ثالثة : فقال له ،عن مسألة، وتردد عليه هفسأل ،رجل من صطفورةلقد جاءه مرة 

فقال  ،وما أصنع لك؟ ما حيليت يف مسألتك؟ نازلة معضلة، وفيها أقاويل، وأنا أختري يف ذلك: له فقال. أيام
                                                

 .هذا النص والذي يليه ليسا من أقوال سحنون) ١(



 ٤٢٩

فقولك أبذل لك حلمي . هيهات، ليس يا ابن أخي: فقال. وأنت أصحك اهللا لكل معضلة: الرجل الصطفوري
ريي فامضِ، جتاب ن تنقلب مبسألتك، وإن أردت غأودمي إىل النار، ما أكثر ما ال أعرف، إن صربت رجوت 

  . مث أجابه بعد ذلك. فاصرب عافاك اهللا: قال. إمنا جئت إليك وال أبتغي غريك: فقال. عن ساعة
يكون عند الرجل باب واحد من . أجراً للناس على الفتيا، أقلّهم علماً: (وقد مسعته مرات كثرية يقول

  )العلم، فيظن أن احلق كله فيه
ألة، فأعرف يف أي كتاب وورقة وصفحة وسطر، فما مينعين عن إين ألسأل عن املس:( ومسعته يقول

  )اجلواب فيها إال كراهة اجلرأة بعدي على الفتيا
فكيف يسعين أن أعجل باجلواب،  ،أنا أحفظ مسائل ما فيه مثانية أقاويل من مثان أئمة:( ومسعته يقول 

  )حىت أختير
سرعة اجلواب بالصواب  (:فقال. اجلواب فيهاتأتيك املسائل مشهورة مفهومة، فتأىب : له مرةقلت وقد 

  )أشد فتنة من فتنة املال
  
***  

أعرق مسجد بالقريوان، وهو املسجد الذي كان منارة ما وصلنا من حديثنا إىل هذا املوضع حىت بلغنا 
  ..  ١للعلم واهلدى قرونا طواال

 ،حسن اللحية ،ض والسمرةربع القامة، بني البيارجال دخلت ـ مع صاحيب ـ من بابه الواسع، فرأيت 
  .٢سن اللباسح، أعني، بعيد ما بني املنكبني، كثري الشعر

وعلى منصة على ميينه جلس رجال عليهم مست العلماء، وعلى منصة على .. رأيته جيلس على منصة عالية 
  .. يساره جلس ناس من العامة 
ن فقد روينا ع.. ن تتأدب بني يديه وال تنسى أ.. فهيا بنا .. هذا هو سحنون : أشار صاحيب إليه، وقال

إن من حق العامل أن ال تكثر عليه السؤال وال تعنته يف اجلواب ، وأن ال تلح (: ـ رضي اهللا عنه ـ قولهعلي 
عليه إذا أعرض ، وال تأخذ بثوبه إذا كسل ، وال تشري إليه بيدك ، وأن ال تغمزه بعينيك ، وأن ال تسأل يف 

إن زل تأنيت أوبته وقبلت فيئته ، وأن ال تقول قال فالن خالف قولك وأن ال جملسه وأن ال تطلب زلته و
                                                

رابع مدينة أنشئت يف اإلسالم بعد مدينة ) تونس(شـيد جامع القريوان مبدينة القريوان ). م٦٧٠هـ، ٥٠(جامع القريوان ) ١(
وقد جدد املسجد مرة يف أيام القائد حسان . م٦٧٠هـ،٥٠وقد شيد هذا اجلامع على يد القائد عقبة بن نافع يف عام . الفسطاط

ان، عامل اخلليفة هشام بن عبد امللك زيادة كبرية سنة م، وزاد فيه بعد ذلك بشر بن صفو٦٩٩هـ، ٨٠بن النعمان حوايل عام 
ويف عهد دولة . م، كان من أهم مالحمها الصومعة احلالية اليت تعد أقدم صومعة قائمة يف العمارة اإلسالمية٧٢٣هـ، ١٠٥

ظلة القبلة، كما  األغالبة، شهدت عمارة اجلامع تطورا كبريا، حيث أصبح ختطيطه مكونا من صحن وأربع ظالت أكربها عمقًا
وعلى . شيدت باجلامع جمموعة قباب منها قبة احملراب اليت تعد أقدم قبة حمراب قائمة يف املساجد اإلسالمية، وكذلك قبة البهو

الرغم من اإلصالحات الكثرية اليت شهدها جامع القريوان عرب عصوره املختلفة إال أنه ما زال حيتفظ بأعظم وأقدم العناصر، منها 
 .ه القدمي الذي شيده عقبة بن نافع وكذلك مقصورته ومنربه اللذان يعدان من أهم وأندر التحف اخلشبية يف اآلثار اإلسالميةحمراب
 .نقال عن أيب العرب) املدارك(هذه صفة سحنون كما يف كتاب ) ٢(



 ٤٣٠

تفشي له سرا ، وأن ال تغتاب عنده أحدا وأن حتفظه شاهدا وغائبا وأن تعم القوم بالسالم وأن ختصه بالتحية ، 
هو كالنخلة طول صحبته إمنا  وأن جتلس بني يديه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إىل خدمته وأن ال متل من

تنتظر مىت سيقط عليك منها منفعة ، وإن العامل مبرتلة الصائم ااهد يف سبيل اهللا ، فإذا مات العامل انثلمت يف 
  ١)االسالم ثلمة ال تسد إىل يوم القيامة وطالب العلم يشيعه سبعون ألفا من مقريب السماء

  فإىل أيهما نذهب؟.. أراه قد فرق بني الناس : قلت
وأما الصنف الثاين، فهو .. الصنف األول، فهو ملن يريد أن يسأل عن املسائل، مث ينصرف بعدها  أما: قال

وهذا حيتاج .. يف ذلك  ملن يريد منهم أن يتعلم أصول الفتاوى وآداا ليسنت بسنة رسول اهللا .. ألهل العلم 
  .. إىل صحبته مدة من الزمن لتترسخ فيه تلك األصول وتتثبت 

  .. فأنا مل أخرج من بالدي إال ألجل األصول.. بنا إىل حيث جيلس الصنف الثاين فهيا : قلت
  ومسائلك اليت تريد أن تسأل عنها؟: قال
  .فسيسهل علي أن أجيب عنها.. إذا تعلمت األصول : قلت

.. وقد حاولت أن ألتزم جبميع ما تعلمته من آداب يف حماضر شنقيط .. جلسنا حيث جيلس أهل العلم 
لقد ذكر اإلمام أمحد مخسة : ل ذلك سحنونا يلتفت إيل، وهو يبتسم، مث يعود إىل ما كان فيه، ويقولوقد جع

ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه :( فقال .. وكالم العلماء  استنبطها من كالم رسول اهللا .. أصول للفتوى 
ية، مل يكن عليه نور، وال على أن تكون له نية، فإن مل تكن له ن: أوهلا :للفتيا حىت يكون فيه مخس خصال

، أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته: والثالثة، أن يكون له حلم ووقار وسكينة: والثانية، كالمه نور
  )معرفة الناس: واخلامسة، وإال مضغه الناس) أي من العيش(الكفاية : والرابعة

  .والبصرية والرفقإا العلم والورع : واالشك أنكم تعرف.. وقد رأيت أن هذه األصول تؤول إىل أربعة 

                                                
 .املرهيب وابن عبد الرب يف العلمرواه ) ١(



 ٤٣١

  ـ العلم ١
  ومل كان ركنا من أركان الفتوى؟.. فحدثنا عن العلم : قال رجل من أهل العلم

ن اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن إ:( هذا الشرط، فقال  لقد ذكر رسول اهللا : قال
ق عاملاً، اختذ الناس رؤوساً جهاالً، فسئلوا، فافتوا بغري علمٍ، فضلوا يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يب

  ١)وأضلوا
يف هذا احلديث عن الشرط األساسي للمفيت، فال ميكن للمفيت أن يفيت إال فيما له  لقد أخرب رسول اهللا 

﴿ :عرفة تفاصيله ودقائقه لقد قال اهللا تعاىل يشري إىل اخلربة، وهي التعمق يف العلم، وم.. فيه علم ومعرفة وخربة 
  )٥٩من اآلية: الفرقان(﴾  فَاسأَلْ بِه خبِرياً

  .فحدثنا عن العلوم اليت جيب على العامل تعلمها قبل اجللوس للفتيا: قالوا
لقد اتفق على هذا ..فروعه وأصوله : فعليه أن يتعلم كل شيء.. إن كان املستفيت يفيت يف كل شيء : قال

ال حيل ألحد أن يفيت يف دين اهللا، إال رجال ( :اإلمام الشافعيفقد قال ..  ة رسول اهللا مجيع أهل اهللا من ورث
عارفا بكتاب اهللا، بناسخه ومنسوخه، ومبحكمه ومتشاه، وتأويله وترتليه، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيم 

من احلديث ما عرف من  ، بالناسخ واملنسوخ، ويعرف أنزل، مث يكون بعد ذلك بصريا حبديث رسول اهللا 
القرآن، ويكون بصريا باللغة بصريا بالشعر، ومبا حيتاج إليه العلم والقرآن، ويستعمل ـ مع هذا ـ اإلنصات 

بعد هذا ) أي ملكة وموهبة(وقلة الكالم، ويكون بعد هذا مشرفا على اختالف أهل األفكار، وتكون له قرحية 
  ٢)ل واحلرام، وإذا مل يكن هكذا فله أن يتكلم يف العلم وال يفيتفإن كان هكذا فله أن يتكلم ويفيت يف احلال

: ما تقول يف الرجل يسأل عن الشيء فيجيب مبا يف احلديث، وليس بعامل بالفتيا؟ قال: وسئل اإلمام أمحد
ينبغي للرجل إذا محل نفسه على الفتيا، أن يكون عارفا بالسنن، عاملا بوجوه الكتاب، عاملا باألسانيد (

، وقلة معرفتهم بصحيحها من  حيحة، وإمنا جاء خالف من خالف لقلة معرفتهم مبا جاء عن النيب الص
  )سقيمها

  )ينبغي ملن أفىت أن يكون عاملا بقول من تقدم، وإال فال يفيت:( وقال 
  )أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس:( وقال 

: ال، قال: فمائيت ألف؟ قال: ال قال: فقيها؟ قالإذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون : وسأله بعضهم
  .بيده هكذا وحركها فأربعمائة ألف؟ قال: ال، قال: فثالمثائة ألف؟ قال

  أفباحلفظ وحده ميكن أن يفيت؟: قالوا
قيل لإلمام عبداهللا وال تكفي الرواية ما مل تكن معها دراية، وقد .. لقد عرفتم أن احلفظ رواية .. ال : قال
وذا ال يكفي األثر دون الرأي، وال ..  إذا كان عاملا باألثر، بصريا بالرأي: مىت يفيت الرجل؟ قال: ركبن املبا

  . الرأي دون األثر
                                                

 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 )الفقيه واملتفقه(غدادي يف كتابه اخلطيب الب) ٢(



 ٤٣٢

  أيلزم أن حيفظ هذا عن ظهر قلب؟: قالوا
  . وإن كان األكمل هو ذلك.. ليس بالضرورة ذلك .. ال : قال
  يعلم علوم الدنيا؟ فهل يلزم املفيت أن.. لقد ذكرت علوم الدين : قالوا
وقد قال .. فال حيل احلكم إال بعد العلم .. يعلم منها ما ميكنه من فهم ما يريد أن جييب عنه : قال

اعلم أن العلوم كلها أبازير للفقه، وليس دون الفقه علم إال ):( الفقيه واملتفقه(كتابه اخلطيب البغدادي يف 
الفقيه حيتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا  وصاحبه حيتاج إىل ما حيتاج إليه الفقيه، ألن

واآلخرة، وإىل معرفة اجلد واهلزل، واخلالف والضد، والنفع والضر، وأمور الناس اجلارية بينهم، والعادات 
ع املعروفة منهم، فمن شرط املفيت النظر يف مجيع ما ذكرناه، ولن يدرك ذلك إال مبالقاة الرجال، واالجتماع م

  )أهل النحل واملقاالت املختلفة، ومساءلتهم وكثرة املذاكرة هلم، ومجع الكتب ومدارستها، ودوام مطالعتها
  .إن هذا يستدعي اقتناء كتب كثرية: قالوا
فال يستفيد من الكتب مقتنيها، وإمنا يستفيد .. ال ينفع االقتناء ما مل تكن معه مهة تناطح اجلوزاء : قال

فما (: قال. ال: هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل: إن فالنا مجع كتبا كثرية، فقال: لبعضهمقيل  وقد.. منها قارئها 
مالك من كتبك إال : وقال رجل لرجل كتب، وال يعلم شيئا مما كتب) .. !ما تصنع البهيمة بالعلم؟! صنع شيئا

  !فضل تعبك وطول أرقك، وتسويد ورقك
  اهب، فهو يكتفي بالفتوى على أساسه؟فما تقول فيمن يتعلم مذهبا من املذ: قالوا
هذا ما عندي، واذهب لغريي، فقد جتد عنده ما : له ذلك إن ختلى عن التعصب، وقال ملن استفتاه: قال

  .هو أفضل أو أرجح مما وجدت عندي
  فإن مل يقل ذلك، وحرج على مستفتيه أن يتبعه؟: قالوا
  .يكون يف تضييقه ما ينفرهم يكون قد حجر ما وسعه اهللا، وضيق على الناس، وقد: قال

ولن أجيبكم إال مبا كان جييب به ..  ١سلوين ما بدا لكم: مث التفت إىل العامة اتمعني، وقال.. قال ذلك 
  .فلم يترك لنا شاردة وال واردة إال علمنا علمها..  رسول اهللا 

  :التفسري
وقد .. مدارسها القرآنية العريقة ومن مدرسة من ..  ٢لقد جئتك من شرياز: قام بعض احلاضرين، وقال

وقد بعثوين ذه األسئلة املرتبطة بتفسري بعض الكلمات من كتاب ..  مسعوا مبا عندك من علم رسول اهللا 

                                                
وذلك من باب .. على حسب املواضيع املختلفة خمتصرة  سنحاول أن نذكر هنا أكرب قدر من النصوص يف فتاوى النيب ) ١(

 .ومن باب التمهيد ألصول الفتاوى وآداا.. ومشائله وهديه  ما اشترطناه يف هذه السلسلة من حماولة التعريف بالنيب 
. كم١٥٠٠از مدينة إيرانية تقع جنوب غريب جبال زاغروس، وتبعد عنها العاصمة طهران باجتاه الشمال مبا يقارب شري) ٢(

كثري من ذوي العلم واألدب، منهم هلا الينتسب ووهي من املدن اإلسالمية القدمية اليت استجدت عمارا واختطاطها يف اإلسالم، 
والشاعر مصلح سعدي الشريازي من علماء القرن السابع اهلجري، واالصطخري حافظ الشريازي الشاعر الصويف والفقيه، 

مسعود الشريازي قطب الدين حممود الذي تويف أوائل القرن الثامن ، والشريازي صاحب كتاب مسالك املمالك وصور األقاليم
 .هم كثريوغري..  اهلجري، وقد شرح كتاب القانون البن سينا وهو صاحب كتاب درة التاج يف احلكمة



 ٤٣٣

  .اهللا
يستفْتونك قُلِ اللَّه ﴿ :هم يسألونك عن الكاللة الواردة يف قوله تعاىل: قال ذلك، مث أخرج ورقة، وقال

  )١٧٦من اآلية: النساء)(لْكَاللَة يفْتيكُم في ا
  ١)ما خال الولد والوالد( :قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال

والراسخونَ في الْعلْمِ  ﴿ :والوراد ذكرهم يف قوله تعاىل عن الراسخني يف العلم، ويسألونك : قال السائل
 ا بِهنقُولُونَ آم٧من اآلية: آل عمران)(ي(  

من برئت ميينه وصدق لسانه، واستقام قلبه وعف بطنه :(  قالعن ذلك، ف د سئل رسول اهللا لق: قال
  ٢)وفرجه، فذلك من الراسخني يف العلم

زين للناسِ حب الشهوات من ﴿ :الواردة يف قوله تعاىل عن عن القناطري املقنطرة ويسألونك : قال السائل
  )١٤من اآلية: آل عمران)(لْقَناطريِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة النساِء والْبنِني وا

القنطار اثنا عشر :( ، ويف رواية قال ٣)القنطار ألف أوقية:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  ٤)ألف أوقية

الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم ال  يا أَيها﴿ :ويسألونك عن شبهة عرضت هلم من قوله تعاىل : قال السائل
، فقد أساء )١٠٥:املائدة) (يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

  .البعص فهمها، وراح يدعو إىل القعود عن الدعوة بسببها
أي : ية؟ قالكيف نصنع ذه اآل: أتيت أبا ثعلبة اخلشين، فقال: أمية الشعباين قالث أبو لقد حد: قال

﴾  يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم ال يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم﴿ : قوله تعاىل: قلت ؟آية
بل ائتمروا :( ل قا سألت عنها رسول اهللا : بريا قالأما واهللا، لقد سألت عنها خ: قال، )١٠٥:املائدة(

باملعروف، وتناهوا عن املنكر، حىت إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
  ٥)برأيه، فعليك خباصة نفسك ودع العوام

 )كسما حب:( فقال النيب  إنه كان فيهم شئ فاحتبس عن النيب : قال: عامر االشعريوحدث أبو 
، )١٠٥:املائدة(﴾  يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم ال يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم﴿ :يةقرأت هذه اآل: قال

   ٦)ال يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم:(  فقال له النيب 
  .ذكرهم يف سورة األعرافويسألونك عن أصحاب األعراف الذين ورد : قال السائل

عمن استوت حسناته  سئل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ جابر بن عبد اهللا لقد حدث : قال
                                                

 .أبو الشيخ يف كتاب الفرائضرواه ) ١(
 .الطرباين وغريهرواه ) ٢(
 .احلاكم وصححهرواه ) ٣(
 . أمحد وابن ماجهرواه ) ٤(
 .وصححه الترمذيرواه ) ٥(
 .أمحد والطرباين وغريمهارواه ) ٦(



 ٤٣٤

عن  سئل رسول اهللا : عبد الرمحن املدين قال، وحدث ١)عرافأولئك أصحاب األ:(  وسيئاته، فقال
فمنعتهم اجلنة، مبعصية آبائهم، ومنعتهم  ،هم ناس قتلوا يف سبيل اهللا مبعصية آبائهم(: أصحاب االعراف؟ قال
  ٢)النار قتلهم يف سبيل اهللا

لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فيه ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
  أي مسجد هو؟ ..  )١٠٨من اآلية: التوبة)(

أُسس ﴿ اختلف رجالن يف املسجد الذي : قالرضي اهللا عنه ـ  ـسعيد لقد حدث يف ذلك أبو : قال
مسجد قباء، فأتيا رسول : خروقال اآل ،هو مسجد رسول اهللا : فقال أحدمها﴾، علَى التقْوى من أَولِ يومٍ 

   ٣)هو مسجدي:(  فسأاله عن ذلك، فقال اهللا 
) أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ أَال إِنَّ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل

  )٦٢:يونس(
  ٤)الذين حتابوا يف اهللا:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال

  )٦٤من اآلية: يونس(﴾ لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
ما سألين عنها : قالاآلية اليت سألت عنها، فأنه سئل عن ـ رضي اهللا عنه ـ الدرداء بو لقد حدث أ: قال

فهي بشارة يف احلياة  ،هي الرؤيا الصاحلة يراها املسلم، أو ترى له:( غريك  أحد منذ سألت رسول اهللا 
  ٥)بشارة يف االخرةو ،الدنيا

  )٢٦من اآلية: يونس(﴾سنوا الْحسنى وزِيادةٌ للَّذين أَح﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
الذين أحسنوا التوحيد، واحلسىن اجلنة، والزيادة النظر إىل :(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  ٦)وجه اهللا

  . وهم يسألونك عن الكواكب اليت رآها يوسف : قال السائل
يا : فقال جاء يهودي إىل النيب : قاله ـ يف ذلك ـ رضي اهللا عنجابر بن عبد اهللا لقد حدث : قال
أخربين عن النجوم اليت رآها يوسف ساجدة له، وما أمساؤها؟ فلم جيبه بشئ، حىت أتاه جربيل فأخربه،  حممد،

حرتان والطارق :(  نعم، قال: قال ،)هل أنت مؤمن إن أخربتك بأمسائها؟:( فأرسل إىل البستاين اليهودي، فقال
أباه : يعين ،والضياء والنور ،٧)الكفتان والفريخ ودنان وهودان وقابس والضروح واملصبح والفيلق والذيال وذو

أرى أمرا مشتتا جيمعه اهللا تعاىل فقال : وأمه رآها يف أفق السماء ساجدة له، فلما قص رؤياه على أبيه، قال
                                                

 .ابن مردويهرواه ) ١(
 .الطرباين والبيهقي وسعيد بن منصور وغريهمرواه ) ٢(
 .مسلم وغريهرواه ) ٣(
 .ابن مردويهرواه ) ٤(
 .وله طرق كثرية ،أمحد وسعيد بن منصور والترمذي وغريهمرواه ) ٥(
 )الرؤية(ابن جبري وابن أيب حامت وابن مردويه والدراقطين والبيهقي يف رواه ) ٦(
هلا إىل بعض أسرار اإلعجاز إن صح ما ورد يف هذه احلديث، فإنه ميكن حتليل هذه األمساء لغويا وحماولة التوصل من خال) ٧(

 .العلمي



 ٤٣٥

  .١مساؤهاإي واهللا، إا أل: اليهودي
) يوم يأْت ال تكَلَّم نفْس إِلَّا بِإِذْنِه فَمنهم شقي وسعيد﴿ :اىل ويسألونك عن قوله تع: قال السائل

  )١٠٥:هود(
يا نيب اهللا، فعلى ما نعمل : ، فقالـ رضي اهللا عنه ـ عنها رسول اهللا عمر بن اخلطاب لقد سأل : قال

رغ منه، وجرت به االقالم يا عمر، بل على شئ قد ف:(  على شئ قد فرغ منه، أو على شئ مل يفرغ منه، قال
  ٢)ولكن كل ميسر ملا خلق له

  )٣٩:الرعد) (يمحوا اللَّه ما يشاُء ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
ياة واملوت ذلك كل ليلة قد يرفع وجيرب ويرزق، غري احل:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال

ها، عن أنه سأل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن علي  يورو،  ٣)والشقاوة والسعادة، فإن ذلك ال يبدل
قرن عني أميت من بعدي بتفسريها، الصدق على وجهها، وبر الوالدين قرن عينك بتفسريها، وألأل:(  فقال

  ٤)واصطناع املعروف حيول الشقاء سعادة، ويزيد يف العمر
، أين )٤٨من اآلية: ابراهيم)(يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : لسائلقال ا

  يكون الناس يومئذ؟
أين الناس : فقال جاء حرب من اليهود إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ثوبان لقد حدث : قال

ـ رضي اهللا عن عائشة ، و٥)فهم يف الظلمة دون اجلسر:(  رض؟ فقال رسول اهللا يوم تبدل االرض غري األ
هم على :(  أين الناس يومئذ؟ قال: قلت ،يةعن هذه اآل أنا أول الناس سأل رسول اهللا : قالتعنها ـ 
  ٦)الصراط

ذَاباً فَوق الْعذَابِ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه زِدناهم ع﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
  فما هذه الزيادة؟..  )٨٨:النحل) (بِما كَانوا يفِْسدونَ

زِدناهم عذَاباً فَوق ﴿ : سئل عن قول اهللا تعاىل أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ الرباء لقد حدث : قال
  ٧)معقارب أمثال النخل الطوال ينهشوم يف جهن(: قال، ف)٨٨:النحل(﴾ الْعذَابِ 

من : االسراء(﴾ وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
  )١٢اآلية

 كانا مشسني فقال اهللا تعاىل(: عن السواد الذي يف القمر، فقال عبد اهللا بن سالم النيب لقد سأل : قال

                                                
 )الدالئل(سعيد بن منصور وأبو يعلى واحلاكم وصححه والبيهقي يف رواه ) ١(
 .حسن غريب وأبو يعلى وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه: الترمذي وقالرواه ) ٢(
 .ابن مردويهرواه ) ٣(
 .ابن مردويهرواه ) ٤(
 .مسلم رواه) ٥(
 .مسلم والترمذي وابن حبان وابن ماجه وغريهمرواه ) ٦(
 .ابن مردويهرواه ) ٧(



 ٤٣٦

   ١فالسواد الذي رأيت هو احملو، )١٢من اآلية: االسراء)(يلَ والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا اللَّ﴿ :
من : املؤمنون(﴾ والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل

  )٦٠اآلية
والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم ﴿ :يا رسول اهللا : قالت عنها ـ ـ رضي اهللاعائشة لقد حدثت : قال

ال يأتيه الصديق الذي (: والذي يسرق ويزين ويشرب وهو خياف اهللا قال، )٦٠من اآلية: املؤمنون(﴾ وجِلَةٌ 
   ٢)وهو خياف اهللا يصلي، ويصوم ويتصدق

يا أَيها الَّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوتاً غَير ﴿ : قوله تعاىل ويسألونك عن االستئناس الوارد يف: قال السائل
  )٢٧:النور) (بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها ذَلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

سبيحه وتكبريه وحتميده ويتنحنح، فيؤذن يتكلم الرجل بت:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
   ٣)أهل البيت

) وإِذَا أُلْقُوا منها مكَاناً ضيقاً مقَرنِني دعوا هنالك ثُبوراً﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
  )١٣:الفرقان(

يف النار كما استكره والذي نفسي بيده إم يستكرهون :(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  ٤)الوتد يف احلائط

فأي ..  )٢٩من اآلية: القصص(﴾  فَلَما قَضى موسى الْأَجلَ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
  األجلني قضى موسى؟

جلني قضى موسى؟ سئل أي األ أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك، فذكر ذر لقد حدث أبو : قال
  ٥)الصغرى منهما:(  وإن سئلت أي املرأتني تزوج، فقل: قال ،رمهاأوفاها وأب: قال

  )٢٩من اآلية: العنكبوت)(وتأْتونَ في ناديكُم الْمنكَر ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
كانوا حيذفون أهل الطريق، ويسخرون منهم فهو املنكر :(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال

  ٦)كانوا يأتونالذي 
  )٣٨من اآلية: يـس)(والشمس تجرِي لمستقَر لَها ﴿ : قوله تعاىلويسألونك عن : قال السائل

   ٧)مستقرها حتت العرش:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  .ويسألونك عما ورد يف القرآن الكرمي من صفة احلور العني: قال السائل

                                                
 )معجزات علمية(، وقد حتدثنا عن اإلعجاز العلمي املرتبط ا يف رسالة البيهقي يف الدالئلرواه ) ١(
 .أمحدرواه ) ٢(
 .ابن أيب حامترواه ) ٣(
 .ابن أيب حامترواه ) ٤(
 .عيف وله شواهد موصولة ومرسلةالبزار بسند ضرواه ) ٥(
 .أمحد والبزار والترمذي وحسنه وغريمهارواه ) ٦(
 . رواه البخاري ومسلم) ٧(



 ٤٣٧

يا رسول اهللا، أخربين عن قوله : قلت: قالتـ رضي اهللا عنها ـ يف ذلك سلمة  أملقد حدثت : قال
يا : قلت ،)العني الضخام العيون شفر احلوراء كمثل جناح النسر:(  قال، )٢٢:الواقعة) (وحور عني﴿ : تعاىل

رقتهن كرقة اجللدة :(  قال )٤٩:الصافات(﴾  كَأَنهن بيض مكْنونٌ﴿ :رسول اهللا، أخربين عن قول اهللا تعاىل 
  ١)اليت داخل البيضة اليت تلي القشرة

: ، قلت)٢٢:الواقعة) (وحور عني﴿ :يا رسول اهللا أخربين عن قوله تعاىل: قلت: عن أم سلمة، قالتو
: خالق، حسان الوجوه، قلتخريات األ: قال )٧٠:الرمحن) (فيهِن خيرات حسانٌ﴿ :أخربين عن قوله تعاىل 
رقتهن كرقة اجللد املتداين يف داخل :( قال )٤٩:الصافات) (كَأَنهن بيض مكْنونٌ﴿ : أخربين عن قوله تعاىل
كأن اللوايت قبضن :(  قال )٣٧:الواقعة) (عرباً أَتراباً﴿ : أخربين عن قوله تعاىل: ، قلت)البيضة مما يلى القشرة

ن اهللا بعد الكرب، فجعلهن عذارى عربا متعشقات متحببات على ميالد يف دار الدنيا عجائز رمصا مشطا خلقه
  ٢)واحد

  )٦٠:الرمحن(﴾هلْ جزاُء الْأحسان إِلَّا الْأحسانُ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
إِلَّا هلْ جزاُء الْأحسان : ﴿ قرأ رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك أنس لقد حدث : قال
ما جزاء :(  يقول: اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا )هل تدرون ما قال ربكم؟: (وقال، )٦٠:الرمحن(﴾الْأحسانُ

  ٣)من أنعمت عليه بالتوحيد إال اجلنة
  )٢٨:الواقعة(﴾  في سدرٍ مخضود﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل

يا رسول اهللا، ذكر اهللا يف اجلنة شجرة : أقبل أعرايب، فقال :سليم بن عامر قاللقد حدث يف ذلك : قال
أليس يقول اهللا تعاىل :(  السدر، فإن له شوكا مؤذيا، فقال رسول اهللا  :قال )وماهي؟(: تؤذي صاحبها قال

: ﴿ودضخرٍ مدي سا تنبت مثرا  ،فيجعل له مكان كل شوكة مثرة ،خيضده اهللا من شوكه )٢٨:الواقعة(﴾  فإ
   ٤)خرالطعام، ما فيها لون يشبه اآل يفتق الثمر منها عن اثنني وسبعني لونا من

  )١٤٧:الصافات) (وأَرسلْناه إِلَى مائَة أَلْف أَو يزِيدونَ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل
  ٥)يزيدون عشرين ألفا:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال

ما ..  )١٢من اآلية: احلجرات(﴾ وال يغتب بعضكُم بعضاً ﴿ :ألونك عن قوله تعاىل ويس: قال السائل
  الغيبة؟

:(  يا رسول اهللا، ما الغيبة ؟ قال: قيل: قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك هريرة لقد حدث أبو : قال
ما تقول فقد اغتبته، وإن مل إن كان فيه :( أرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال: ، قال)ذكرك أخاك مبا يكره

                                                
 .ابن جريررواه ) ١(
 . الطرباينوابن أيب الدنيا يف كتاب البعث رواه ) ٢(
 .البغويرواه ) ٣(
 .أبو بكر بن النجاررواه ) ٤(
 .الترمذيرواه ) ٥(



 ٤٣٨

  ١)يكن فيه ما تقول فقد ته
  )٤من اآلية: املعارج( )في يومٍ كَانَ مقْداره خمِسني أَلْف سنة﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل

قْداره في يومٍ كَانَ م  ﴿قيل لرسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك سعيد لقد حدث أبو : قال
ةنس أَلْف ِسنيمنفسي بيده، إنه خيفف على  والذي:(  ما أطول هذا اليوم ؟ فقال)٤من اآلية: املعارج( )خ

  ٢)املؤمن، حىت يكون أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا
  )٨:اقاالنشق(﴾ فَسوف يحاسب حساباً يِسرياً﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل

من نوقش احلساب :(  قال رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ يف هذا عائشة لقد حدثت : قال
 ،ليس ذلك باحلساب:(  فقال، )٨:االنشقاق(﴾ فَسوف يحاسب حساباً يِسرياً﴿ :أليس يقول : قلت ،)عذب

  ٣)ولكن ذاك العرض
أن ينظر يف كتابه، فيتجاوز له عنه إن من :( ؟ قالاحلساب اليسريما :  قلت لرسول اهللا : عنها قالتو

  ٤)نوقش احلساب يومئذ هلك
  )٤:الزلزلة) (يومئذ تحدثُ أَخبارها﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل

يومئذ ﴿ :يةهذه اآل قرأ رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك هريرة لقد حدث أبو : قال
ن تشهد على أ:( اهللا ورسوله أعلم ؟ قال: قالوا ،)أتدرون ما أخبارها؟:(  قال، )٤:الزلزلة) (أَخبارها تحدثُ

  ٥)عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا: وأن تقول ،كل عبد أو أمة مبا عمل على ظهرها
  )٥:وناملاع(﴾ الَّذين هم عن صالتهِم ساهونَ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل

  ٦)الذين يؤخرون الصالة عن وقتها:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  .ويسألونك عن املعروف الذي ورد يف النصوص احلث عليه: قال السائل

يف بعض طرق  لقيت رسول اهللا : قاللقد حدث يف ذلك بعض الصحابة ـ رضي اهللا عنه ـ : قال
عليك السالم يا رسول اهللا، : فقلت ،وعليه إزار من قطن منتثر احلاشية ،املدينة الشريفة، فسألته عن املعروف

حتية املوتى، سالم ) عليك السالم(حتية املوتى، إن  )عليك السالم(حتية املوتى، إن  )عليك السالم(إن (: فقال
بعظم ساقه، أين أتزر، فأقنع ظهره : سألت عن االزار، فقلت: عليكم، سالم عليكم مرتني أو ثالثا، هكذا قال

: قال ،ههنا اتزر، فإن أبيت فههنا أسفل من ذلك، فإن أبيت فإن اهللا عز وجل ال حيب كل خمتال فخور: وقال
ال ختفرن من املعروف شيئا لو أن تعطي صلة احلبل، ولو أن تعطي شسع النعل :( وسألته عن املعروف، فقال 

أن تنحي الشئ من طريق الناس يؤذهم ولو أن تلقى  ولو انتزع، ولو أن انتزع من دلوك يف إناء املستسقي ولو
                                                

 .ذيأبو داود والترمرواه ) ١(
 .أمحدرواه ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(
 .ابن جرير وأبو يعلىرواه ) ٦(



 ٤٣٩

رض، وإن سبك أخاك ووجهك إىل منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان يف األ
رجل بشئ يعلمه فيك وأنت تعلم فيه حنوه، فال تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه، وما سر أذنك أن تسمعه 

  ١)تسمعه فاجتنبهوما تساء أذنك أن  ،فاعمل به
  :أخالق

لقد رأينا الناس خيتلفون يف تعريف املسلم، ورأينا بعضهم : فقال ،بعض احلاضرين مقاجلس الرجل، ف
  .يقصر اإلسالم على ذلك الذي ال يعرف من دينه إال التجهم

ه املسلم من سلم املسلمون من لسان:( ما املسلم؟ فقال : لقد سئل رسول اهللا : ابتسم سحنون، وقال
  ٢)ويده

الصلوات لوقتها، ومن ترك (: قالفما املسلم؟ وأي شئ أحب يف االسالم عند اهللا؟ : وسئل يف حمل آخر
  ٣)الصالة فال ويل له، والصالة عماد الدين

  ٤)من سلم املسلمون من لسانه ويده:(  أي املسلمون خري ؟ فقال:  وسئل
أي االسالم وسئل ، )سلمون من لسانه ويدهمن سلم امل:(  أي املسلمني خري؟ فقال: وسئل يف حمل آخر

  ٥)تطعم الطعام وتقرئ السالم على من عرفت ومن مل تعرف:(  قالفخري؟ 
فعن :(  ليس عن هذه نسألك، قال: قالوا، )أكرمهم عند اهللا أتقاهم:(  أي الناس أكرم ؟ قال: وسئل

   ٦)هم يف االسالم إذا فقهواخيارهم يف اجلاهلية خيار:( نعم، قال :قالوا ،)؟العرب تسألون معادن
  فما اإلميان؟: قال آخر

: السائل ، قال)إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن(: قالف ه،عنلقد سئل رسول اهللا : قال
  ٧)إذا حك يف نفسك شئ فدعه(: فاالمث؟ قال

  ؟الرب واإلمثفحدثنا عن ضوابط : قال آخر
استفت قلبك، الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن :(  الق، فعن الرب واالمث لقد سئل رسول اهللا : قال

  ٨)إليه القلب، واالمث ما حاك يف القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك
الرب حسن اخللق، واالمث ما حاك يف القلب والصدر، وكرهت أن :( : فقاليف حمل آخر،  هماعنوسئل 

  ٩)يطلع عليه الناس
                                                

 .أمحدرواه ) ١(
 . البخاريرواه ) ٢(
 .البيهقي يف الشعبرواه ) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
 .ن حبان والطرباين واحلاكم والبيهقيأمحد وابرواه ) ٧(
 . أمحد والدارميرواه ) ٨(
 .مسلمرواه ) ٩(



 ٤٤٠

حدنا مهمة أو خير من السماء ن يكون أليف أنفسنا شيئا، ألإنا لنجد  .. الوسوسةفحدثنا عن : قال آخر
  .رض أحب من أن يتكلم بهإىل األ

يا رسول اهللا، : ، وسأله بعضهم، فقال١)ذاك حمض االميان(: ، فقالعن ذلك لقد سئل رسول اهللا : قال
اهللا أكرب، احلمد :(  ن أخر من السماء أحب إيل من أتكلم به، فقال رسول اهللا إين أحدث نفسي بالشئ، أل

  ٢)هللا، الذي رد كيده إىل الوسوسة
  أنؤخذ مبا عملنا يف اجلاهلية؟ : قال آخر

فال يؤخذ مبا عمل يف اجلاهلية،  ،أما من حسن يف االسالم(: فقال ،عن ذلك لقد سئل رسول اهللا : قال
  ٣)خرول، واآلسالم أخذ باألومن أساء يف اإل
  ؟أو على أمر مل يفرغ منه ،أنعمل على أمر قد فرغ منه: قال آخر

بل على أمر قد فرغ منه، فاعمل : (عن هذا، فقال لقد سأل عمر ـ رضي اهللا عنه ـ رسول اهللا : قال
يا ابن اخلطاب، فكل ميسر، فإن كان من أهل السعادة، فإنه يعمل بالسعادة، وإن كان من أهل الشقاء، فإنه 

  .٤)يعمل بالشقاء
يف شئ قد (: ن؟ قالفيم نعمل يف شئ قد خال ومضى، أو شئ مستأنف اآليا رسول اهللا ف:  وقال له آخر

إن أهل اجلنة ييسرون لعمل أهل اجلنة، (: ففيم العمل؟ قال :ـأو بعض القوم  ـ ، فقال الرجل)خال ومضى
  ٥)وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار

  .أخربين عن عمل يدخلين اجلنة: قال آخر
تعبد اهللا، وال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة :( قال ف عن ذلك، لقد سئل النيب : قال

  ٦)وتصل الرحم
  مبا هو أفضل االميان؟ فأخربين : قال آخر

يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض (: ، فقاللقد سأله عقبة ذلك رسول اهللا : قال
  ٧)عمن ظلمك

يكون املرء مسلما، فإين أرى بعض الناس يضع من فحدثين عن فرائض اإلسالم، واليت ا : قال آخر
  .األركان ما جيعله وسيلة لتكفري املسلمني

: فقال )مخس صلوات يف اليوم والليلة:(  عن االسالم، فقال رسول اهللا  لقد سئل رسول اهللا : قال

                                                
 .مسلمرواه ) ١(
 .أمحد وأبو داودرواه ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .أمحد وأبو داود والنسائي وسعيد بن منصوررواه ) ٥(
 .أمحد والترمذيرواه ) ٦(
 .أمحدرواه ) ٧(



 ٤٤١

: غريه؟ قال هل على: وصيام رمضان، قال :، قال رسول اهللا )ال، إال أن تطوع(: هل علي غريهن ؟ فقال
: ال، إال أن تطوع، قال: هل علي غريها ؟ قال: الزكاة، قال وذكر له رسول اهللا : ال، إال أن تطوع، قال

  ١)أفلح إن صدق:(  قال رسول اهللا ف ،فأدبر الرجل، وهو يقول واهللا، ال أزيد على هذا، وال أنقص منه
ل اهللا وأديت اخلمس، وأديت الزكاة، وصمت يا رسول اهللا، شهدت أن ال إله إال اهللا، وأنك رسو: وسئل

  ٢)من الصديقني والشهداء(: رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال
  أي االعمال أفضل؟ ف: قال آخر

:( فأي الصدقة أفضل؟ قال : السائل ، قال)طول القيام:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
بر :(  مث أي؟ قال: قال السائل، )الصالة لوقتها:(  قالأي االعمال أحب إىل اهللا؟ : وسئل ..  ٣)جهد املقل
  ٤)اجلهاد يف سبيل اهللا(: مث أي ؟ قال: قلت )الوالدين

  مال؟  لهليس من تصدق يمن أين لقد حثثتنا على الصدقة، ف: قال آخر
إن من ثواب الصدقة التكبري والتسبيح، وسبحان اهللا (: قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال

  ٥)مد هللا وال إله إال اهللا، واستغفر اهللاواحل
  ؟فإذا أطلع عليه أعجبه ،الرجل يعمل العمل، فيسترهما تقول يف : قال آخر

  )أجر السر، وأجر العالنية :أجران:( ، فقال عن ذلك لقد سئل رسول اهللا : قال
  ؟كيف يل أن أعلم إذا أحسنت، وإذا أسأت: قال آخر

إذا قال جريانك قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا قال :( قالذلك، فعن  لقد سئل رسول اهللا : قال
يا رسول اهللا، كيف يل أن أعلم إذا أحسنت، وإذا أسأت؟ : ، وسأله بعضهم٦)جريانك قد أسأت، فقد أسأت

  ٧)قد أسأت، فقد أسأت: قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا مسعتهم يقولون: إذا مسعتهم يقولون (:قالف
  :عبادات

أنا من بالد بعيدة، لقد جئتك من طشقند، وقد : وقالان حيمل ورقة، وهو ينظر إليها ـ آخر ـ وك مقا
  .لقد سجلتها مجيعا يف هذه الورقة.. فأرجو أن جتيبين عنها..  الطهارةأرسلين قومي إليك مبسائل يف 

  .سل ما بدا لك: قال
فهل جيوز لنا التطهر  ،به عطشنا إن توضأنافنركب البحر، ومعنا القليل من املاء، حنن قوم : قال السائل

  مباء البحر؟

                                                
 .اريالبخرواه ) ١(
 .ابن منده وابن عساكررواه ) ٢(
 .أمحدرواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(
 .ابن ماجهرواه ) ٦(
 .أمحدرواه ) ٧(



 ٤٤٢

  ١)احلل ميتته ،هو الطهور ماؤه:( قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  .رض، وما ينوبه من الدواب والسباععن املاء يكون يف الفالة من األوهم يسألونك : قال السائل

  ٢)اء قلتني مل حيمل اخلبثإذا بلغ امل:( قال ف قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  .عن مسح اخلفنيويسألونك : قال السائل

: ، وقال له سائل٣)للمسافر ثالثة أيام، واملقيم يوم وليلة:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  ٤)نعم (:وثالثة قال: ، قال)نعم يوما ويومني (:قالفيا رسول اهللا، املسح على اخلفني، 

  .ألونك عن التيمموهم يس: قال السائل
إين أكون يف الرمل أربعة أشهر أو مخسة أشهر، فيكون النفساء  ،يا رسول اهللا: فقالأعرايب  هجاءو: قال

يا رسول اهللا، أصابتين جنابة وال : ، وقال له رجل٥)عليك بالتراب :(   قالفواحلائض واجلنب فما ترى؟ 
بواب أجنبت وأنا يف األ: ـ رضي اهللا عنه ـر بن ياسر عما، وقال ٦)عليك بالصعيد، فإنه يكفيك:(  ماء، قال

  ٧)إمنا يكفيك يف ذلك التيمم:(  فقال فأتيت رسول اهللا 
  .وهم يسألونك عن اجلبائر: قال السائل

انكسرت : ففي احلديث قال علي ـ رضي اهللا عنه ـ  .. عن ذلك  لقد سأل علي رسول اهللا : قال
  .٨رين أن أمسح على اجلبائرفأم فسألت رسول اهللا  ،إحدى زندي

  .وهم يسألونك عن آنية األعداء: قال السائل
يا رسول اهللا، إنا نغزو إىل : ، فقال ـ رضي اهللا عنه ـ رسول اهللا ثعلبة اخلشين  لقد سأل أبو: قال

وا استغنوا عنها ما استطعتم، فإن مل جتدوا غريها فاغسلوها وكل:(   قالفأرض العدو فنحتاج إىل آنيتهم، 
  ١٠)اتقوها غسال واطبخوا فيها:(  عن قدور اوس، فقال، وسأله ٩)فيها واشربوا

  .وسألتك بعض النساء عن بعض اآلثار اليت تعلق بثوا إن هي سارت: قال السائل
يا رسول اهللا، إن بيين وبني : قالتعن ذلك، ف رسول اهللا امرأة من بين عبد االشهل لقد سألت : قال

  ١)هذه ذه:(  نعم، قال: قالت )أفبعدها طريق أنظف؟:(  را، قالاملسجد طريقا قذ

                                                
 .الشافعيرواه ) ١(
 .أمحد وأبو داودرواه ) ٢(
 .الترمذي وصححهرواه ) ٣(
 .ابن أيب شيبة وأبو داودرواه ) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
 .الدارقطين وعبد الرزاق ابن أيب شيبةرواه ) ٧(
 .ابن ماجه والدارقطينرواه ) ٨(
 .أبو داود وابن أيب شيبةرواه ) ٩(
 .أمحد والترمذيرواه ) ١٠(
 .أمحد والترمذي وعبد الرزاق وابن أيب شيبةرواه ) ١(



 ٤٤٣

  املرأة ترى يف منامها؟وهي تسألك عن : قال السائل
ـ رضي اهللا عنه عن أنس ، و ١)إذا رأت املاء فلتغتسل:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال

إذا رأت ذلك فأنزلت، :( ى الرجل؟ قالعن املرأة ترى يف منامها ما ير سألت امرأة رسول اهللا : قالـ 
ماء الرجل غليظ أبيض، وماء :(  ، قال)نعم:( يا رسول اهللا، أيكون هذا؟ قال: سلمة ، فقالت أم)فعليها الغسل

  ٢)املرأة رقيق أصفر فأيهما عال أو سبق يكون منه الشبه
  .عن الفأرة تقع يف السمن والزيتويسألونك : قال السائل

 ـ رضي اهللاعن ميمونة ، و٣)استصبحوا به وال تأكلوا:(  قالعن ذلك، ف اهللا  لقد سئل رسول: قال
ألقوها وما حوهلا، وكلوا :(  يف فأرة سقطت يف مسن جامد؟ فقال ا استفتت رسول اهللا عنها ـ أ

يا رسول اهللا، إن فأرة وقعت يف : فقال أن رجال أتى النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر ، و٤)مسنكم
يا رسول اهللا، إن كان : قالوا ،)إن كان جامدا فألقوها وما حوهلا، وكلوا ودككم :(  دك لنا؟ فقال النيب و

  ٥)فال تقربوه :(  مائعا، قال
  .ويسألونك عن قضاء احلاجة: قال السائل

 وال يستقبلها وال يستدبرها وال ،٦أن يتنكب القبلة(عن ذلك، فأمر السائل  لقد سئل رسول اهللا : قال
  ٧)يستقبل الريح، وأن يستنجي بثالثة أحجار ليس فيها رجيع أو ثالثة أعواد أو ثالثة حثيات من تراب

  .ويسألونك عن كيفية الوضوء للصالة: قال السائل
صابع، وبالغ يف االستنشاق أسبغ الوضوء، وخلل بني األ: (قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال

  ٨)إال أن تكون صائما
يا رسول اهللا كيف : فقال أن رجال جاء إىل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عمرو اهللا بن  عبدعن و

مث غسل وجهه ثالثا، مث غسل ذراعيه ثالثا، مث مسح برأسه،  ،كفيه ثالثا فغسل ،الطهور ؟ فدعا مباء يف إناء
اطن أذنيه، مث غسل رجليه ثالثا وأدخل إصبعيه السبابتني يف أذنيه، ومسح بإاميه على ظاهر أذنيه وبالسبابتني ب

  ١)فمن زاد على هذا، أو نقص، فقد أساء وظلم ،هكذا الوضوء:(  ثالثا، مث قال
  .ويسألك بعض النسوة عن كيفية طهارة احلائض: قال السائل

                                                
وعن أيب هريرة والنسائي عن خولة عن زينب بنت أم سلمة والطرباين يف االوسط عن سهلة بنت سهيل،  ابن ماجهرواه ) ١(

 .بنت حكيم
 .مسلمرواه ) ٢(
 .الدارقطينرواه ) ٣(
 .البخاريرواه ) ٤(
 .الدارقطين وابن جريررواه ) ٥(
 .أي ال يستقبلها وال يستدبرها: يتنكب القبلة) ٦(
 .الدارقطينرواه ) ٧(
 .أمحد وأبو داود والترمذيرواه ) ٨(
 .أبو داودرواه ) ١(



 ٤٤٤

دخلت أمساء بنت شكل على رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ يف ذلك عائشة لقد حدثت  : قال
 تأخذ سدرها وماءها فتتوضأ : اهللا، كيف تغتسل إحدانا إذا تطهرت من احليض، قاليا رسول : فقالت

 ،وتغسل بدا ورأسها، حىت يبلغ املاء أصول شعرها، مث تفيض املاء على جسدها، مث تأخذ فرصتها فتتطهر ا
  .١بعي ا أثر الدمتت: سبحان اهللا تطهري ا ؟ فاجتذبتها إيل فقلت: يا رسول اهللا، كيف أتطهر ا قال: فقلت
تأخذ إحداكن ماءها (: عن غسل احليض قال أن أمساء سألت النيب ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

وسدرها فتتطهر فتحسن الطهور، مث تصب املاء على رأسها، فتدلكه دلكا شديدا، حىت يبلغ املاء أصول شعرها، 
  ٢)مث تفيض على جسدها مث تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر ا

  .ويسألنك عن االستحاضة: ل السائلقا
استحيضت سبع ـ رضي اهللا عنها ـ أن أم حبيبة ـ رضي اهللا عنها ـ يف ذلك عائشة لقد حدثت : قال

إمنا هو عرق، وليست باحليضة، فأمرها أن تغتسل وتصلي، وكانت تغتسل : فقال سنني، فسألت رسول اهللا 
  .٣فيعلو الدموتصلي، وكانت تغتسل لكل صالة وجتلس يف املركن 

يا رسول اهللا، إين امرأة أستحاض، : قالت جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل رسول اهللا : عنها قالتو
ال، إمنا هو عرق وليس حبيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي :(  فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهللا 

  ٤)الصالة، وإن أدبرت فاغسلي عنك الدم مث صلي
  )كم جتلس املرأة إذا ولدت؟:( نك ويسأل: قال السائل

  ٥)جتلس أربعني يوما، إال أن ترى الطهر قبل ذلك:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
أرسلين أهل بلدي إليك مبسائل جاكرتا، أنا رجل من : قام رجل تظهر عليه مالمح األندونيسيني، وقال

يعرفون من حرصك على ما وردت به األسانيد عن  ، وقد خصوك بذلك ملابأحكام الصالةمن العلم ترتبط 
  ..  النيب 

  .سل ما بدا لك: قال
فقد ظهر فيهم من يهون .. هم يسألونك عما ورد يف فضل الصالة : أخرج السائل ورقة من جيبه، وقال
  .من شأا، ويقدم كثريا من األعمال عليها

فسأله عن أفضل  جاء إىل رسول اهللا أن رجال ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدث يف ذلك : قال
فلما : ، قال)الصالة(: مث مه؟ قال: ، قال)الصالة(: مث مه؟ قال :قال )الصالة:(  االعمال، فقال رسول اهللا 

:(  فإن يل والدين، فقال رسول اهللا : ، قال الرجل)اجلهاد يف سبيل اهللا:(  غلب عليه، قال رسول اهللا 
                                                

 .م وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة واللفظ هلمامسلرواه ) ١(
 .عبد الرزاق وأمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجهرواه ) ٢(
 .الشافعي والبخاريرواه ) ٣(
وليست باحليض، اجتنيب الصالة أيام حيضتك مث اغتسلي وتوضأي لكل :( البخاري ، ويف لفظ عند ابن أيب شيبة رواه ) ٤(

 )على احلصري صالة، مث صلي ولو بسط الدم
 .الدارقطينرواه ) ٥(



 ٤٤٥

  ١)آمرك بالوالدين خريا
يا رسول اهللا، أي : فقال جاء رجل إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ن عمر بن اخلطاب عو

  ٢)الصالة لوقتها، ومن ترك الصالة فال دين له، والصالة عماد الدين:(  شئ أحب يف االسالم عند اهللا؟ قال
الصالة : فضل؟ قالأي االعمال أ سألت رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن مسعود و
 اجلهاد يف سبيل اهللا، فسكت عنه رسول اهللا : مث أي ؟ قال: بر الوالدين، قلت: مث أي؟ قال :قلت ،مليقاا

  .٣ولو استزدته لزادين
الصالة :( أي االعمال أفضل؟ قال سألت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود و

  ٤)ولمليقاا األ
  .الصالة الوسطىألونك عن وهم يس: قال السائل

  ٥)هي العصر:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
يف ذلك  لقد جاء فيهم من يشكك يف كراهية الصالة يف أوقات معينة، فهل جاء عن النيب : قال السائل

  شيء؟
عات يا رسول اهللا، إين سائلك عن سا: فقال رسول اهللا يف ذلك سأل صفوان بن املعطل لقد : قال

  ٦)نعم:( فقال النيب  ؟وهل فيها شئ يكره فيه الصالة ،الليل والنهار
  .ويسألونك عن الصالة يف مبارك اإلبل ومرابض الغنم: قال السائل

بل، عن الصالة يف مبارك اإل سئل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك الرباء لقد حدث : قال
سئل : عنه قال، و٧صلوا فيها، فإا بركة: يف مرابض الغنم، فقالال تصلوا فيها، وسئل عن الصالة : فقال

  .٨نعم: أفنصلي يف مرابض الغنم ؟ قال :ال، قال: أنصلي يف معاطن االبل ؟ قال رسول اهللا 
   .صالة الرجل قاعداويسألونك عن : قال السائل

فسألت رسول  ،سريكانت يب بوا: قالـ رضي اهللا عنه ـ عمران بن احلصني لقد حدث يف ذلك : قال
إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، :(  فقال ،عن صالة الرجل قاعدا اهللا 

  ١)ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد
أنت تعلم أنا يف بالد عجم، وقد استعصى على بعضنا حفظ ما تلزمهم الصالة به من القرآن : قال السائل

                                                
 .أمحدرواه ) ١(
 .البيهقي يف شعب االميانرواه ) ٢(
 .البخاريرواه ) ٣(
 .ورواه أيضا عن ابن عباس ،الدارقطينرواه ) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(
 .البيهقيرواه ) ٦(
 .أمحد وأبو داود وابن شيبةرواه ) ٧(
 .الترمذيرواه ) ٨(
 .أمحد والبخاريرواه ) ١(



 ٤٤٦

  .الكرمي
 جاء رجل إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك عبد اهللا بن أيب أوىف ث لقد حد: قال

سبحان اهللا، واحلمد هللا واهللا : تقول: فماذا جيزؤين؟ قال يا رسول اهللا، إين ال أستطيع أن أتعلم القرآن،: فقال
هكذا، أو مجع أصابعه اخلمس،  أكرب، وال إله إال اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا، العلي العظيم، فقال الرجل

، وقبض الرجل كفه مجيعا )اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين وعافين :تقول(: قال ؟هذا هللا، فما يل: قال
  ١)أما هذا فقد مال يديه من اخلري(:  فقال النيب 

  .ويسألونك عن اجلهر والسر خلف اإلمام: قال السائل
أأقرأ خلف االمام أو :  قال رجل للنيب : قالـ يف ذلك  ـ رضي اهللا عنهعلي لقد حدث : قال

  ٢)بل أنصت، فإنه يكفيك(: أنصت؟ قال
  )أيف كل صالة قراءة؟:( ويسألونك : قال السائل

  ٣)نعم، ذلك واجب:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  . ويسألونك عن كيفية الصالة على رسول اهللا : قال السائل

يا : فقلنا خرج علينا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ كعب بن عجرة يف ذلك لقد حدث : قال
اللهم، صل على حممد وعلى آل (: قولوا: رسول اهللا، قد علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال

حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم، بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على 
  ٤)راهيم إنك محيد جميدإب

فقال له  ،وحنن يف جملس سعد بن عبادة أتانا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود و
حىت متنينا  أمرنا اهللا أن نصلي عليك يا رسول اهللا، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول اهللا : بشر بن سعد
وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على  اللهم، صل على حممد (:قولوا:  مث قال  ،أنه مل يسأله

  ٥)حممد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد
  .الثوب الواحدويسألونك عن الصالة يف : قال السائل

ـ رضي عن عبادة بن الصامت ، و١)أو كلكم جيد ثوبني:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
إن كان واحدا فليضمه، وإن كان (: سئل عن الصالة يف الثوب الواحد، فقال أن رسول اهللا اهللا عنه ـ 

  ٢)عاجزا فليأتزر به

                                                
 .أبو داود وعبد الرزاق واللفظ لهرواه  )١(
 .وضعف إسناده ،الدارقطينرواه ) ٢(
 )الغزاة(ابن عدي والبيهقي يف كتاب رواه ) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .مسلمرواه ) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .الطرباين يف الكبريرواه ) ٢(



 ٤٤٧

  ليس عليها إزار؟ ،تصلي يف درع ومخارهل جيوز هلا أن .. واملرأة : قال السائل
  ١)إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدمها:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  فهل جتوز الصالة يف السفينة؟: السائل قال
جعفر بن أيب طالب إىل  بعث رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث يف ذلك : قال

  ٢)صل فيها قائما إال أن ختاف الغرق(: أرض احلبشة، قال يا رسول اهللا، أصلي يف السفينة؟ قال
  .ويسألونك عن رد السالم يف الصالة: قال السائل

وهو يف  كنا نسلم على رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن مسعود لقد حدث يف ذلك : قال
  ٣)إن يف الصالة شغال(: علينا، وقال الصالة فريد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد

  .عن االلتفات يف الصالةويسألونك : قال السائل
  ٤)هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد:(  قالذلك، فعن  لقد سئل رسول اهللا : قال

  .ويسألونك عن إعادة الصالة ابتغاء أجر اجلماعة: قال السائل
أحدنا يف مرتله  يصلي: سأله فقالـ رضي اهللا عنه ـ أن رجال أيوب لقد حدث يف ذلك أبو : قال

سألنا عن : من ذلك شيئا، فقال أبو أيوب الصالة، مث يأيت املسجد وتقام الصالة فأصلي معهم، فأجد يف نفسي
  ٥)فذلك له سهم مجع:(  فقال ذلك النيب 

  .ويسألونك عن السهو يف الصالة: قال السائل
: فقال جاء رجل إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عثمان بن عفان لقد حدث يف ذلك : قال

إياكم وأن يتلعب بكم الشيطان يف صالتكم،  :( فقال رسول اهللا  ،إين صليت، فلم أدر أشفعت أم أوترت
   ٦)من صلى منكم فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتني فإما إمتام صالته

  .ويسألونك عن ساعة اجلمعة اليت ورد يف النصوص اإلخبار بفضلها: قال السائل
اجلنة ساعة إن يف (: قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عمرو بن عوف لقد حدث يف ذلك : قال

هي من حني تقام :(  يا رسول اهللا، أي الساعة؟ قال: ، قالوا)ال يسأل اهللا عز وجل العبد فيها شيئا إال أتاه اهللا
  ١)الصالة إىل االنصراف

يا رسول : فقال أن رجال من االنصار جاء إىل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن سعد بن عبادة و
                                                

 .الدارقطين وأبو داود واحلاكمرواه ) ١(
 .لدارقطين وضعفهارواه ) ٢(
فلما جئت من أرض احلبشة سلمت عليه فلم يرد علينا أحد يف ما تقدم وما : عبد الرزاقللفظ يف ورواه البخاري ومسلم، ) ٣(

: أو قال ـ إن اهللا تعاىل حيدث من أمره ما يشاء، وإنه قد قضى(: تأخر، مث انتظرته، فلما قضى صالته ذكرت ذلك له، فقال
 ) ا يف الصالةأن ال تكلموـ أحدث 

 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .أبو داودرواه ) ٥(
 .البيهقي يف الغزاة رواه ) ٦(
 .الترمذي وحسنهرواه ) ١(



 ٤٤٨

فيه مخس خالل، فيه خلق آدم، وفيه هبط :(  فيها من اخلري؟ فقال رسول اهللا اهللا، أخربنا عن يوم اجلمعة ما 
رض، وفيه توىف اهللا تعاىل آدم، وفيه ساعة ال يسأل العبد فيها شيئا إال أعطاه إياه ما مل يسأل األ عليه السالم إىل

ل وال حجر إال وهو إمثا أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة فما من ملك مقرب وال مساء وال أرض وال جبا
  ١)يشفق من يوم اجلمعة

  .ويسألونك عن كيفية صالة الليل: قال السائل
يا رسول اهللا، كيف صالة الليل؟ فقال : قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك ابن عمر لقد حدث : قال

  ٢)صالة الليل مثىن مثىن، فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة:(  رسول اهللا 
هي :(  سئل عن الشفع والوتر، فقال أن رسول اهللا ضي اهللا عنه ـ ـ رعن عمران بن حصني و
  ٣)بعضها شفع وبعضها وتر ،الصالة
افصل بني الثنتني (: عن الوتر، فقال أن رجال سأل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

  ٤)والواحدة بالسالم
طول :(  قالفي االعمال أفضل؟ سئل أ أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن وحشي و
  ٦)٥القنوت
نصف :(  فقال سألت رسول اهللا : أي صالة الليل أفضل؟ فقال: يب ذرقلت أل: عن أيب مسلم قالو
   ٧)وقليل فاعله ،الليل

هل : حر وعبد، قال: يا رسول اهللا، من أسلم معك؟ قال: قلت: قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و
  ٨)وسطنعم، جوف الليل األ(: خرى؟ قالتعاىل من األمن ساعة أقرب إىل اهللا 

فأتيته بوضوئه  كنت أبيت مع رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ربيعة بن كعب االسلمي و
فأعين :(  هو ذلك، قال: أو غري ذلك؟ قلت: سلين، فقلت إين أسألك مرافقتك يف اجلنة، قال :وحباجته، فقال

  ١)عن نفسك بكثرة السجود
 أخربين بعمل أعمله يدخلين اجلنة: فقلت لقيين ثوبان موىل رسول اهللا : معدان بن أيب طلحة قالعن و
،  سألت عن ذلك رسول اهللا : فسكت، مث سألته الثالثة، فقالـ بأحب االعمال إىل اهللا تعاىل : أو قلت ـ

 تعاىل ا درجة وحط عنك فإنك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا عليك بكثرة السجود هللا عز وجل،(: فقال
                                                

 .الشافعي وأمحدرواه ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .الترمذي واستغربهرواه ) ٣(
 .الدارقطينرواه ) ٤(
 .القيام يف الصالةب: القنوت هنا فسر) ٥(
 .بو داودأرواه ) ٦(
 .أمحد والنسائيرواه ) ٧(
 .النسائي وابن ماجهرواه ) ٨(
 .مسلمرواه ) ١(



 ٤٤٩

  .١فسألته، فقال مثل ما قال يل ثوبانـ رضي اهللا عنه ـ مث لقيت أبا الدرداء : قال معدان )خطيئة
  .ويسألونك عن صالة النافلة يف البيت: قال السائل

عن صالة الرجل يف بيته،  سألت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عمر لقد حدث يف ذلك : قال
  ٢)فنوروا قبوركم ،أما صالة الرجل يف بيته فنور:(  فقال

  .مىت يصلي الصيب: ويسألونك: قال السائل
مىت : أنه قال المرأتهـ رضي اهللا عنه ـ معاذ بن عبد اهللا بن حبيب اجلهين لقد حدث يف ذلك : قال

ينه من إذا عرف مي(: أنه سئل عن ذلك، فقال كان رجل منا يذكر عن رسول اهللا : يصلي الصيب؟ فقالت
  ٣)مشاله، فمروه بالصالة

  .ويسألونك عن النوم عن صالة الفجر: قال السائل
كان يف سفر، فمال  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك قتادة لقد حدث يف ذلك أبو : قال

هذا راكب، هذان راكبان، هؤالء ثالثة، حىت صرنا سبعة، : انظر فقلت: فملت معه، فقال رسول اهللا 
يعين صالة الفجر، فضرب على آذام فما أيقظهم إال حر الشمس فقاموا  ،)احفظوا علينا صالتنا:( فقال

: فساروا هنيهة، مث نزلوا فتوضأوا وأذن بالل فصلوا ركعيت الفجر، مث صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض
ريط يف اليقظة، فإذا سها أحدكم عن إمنا التف ،إنه ال تفريط يف النوم:(  صالتنا، فقال النيب  قد فرطنا يف

  ٤)صالة، فليصلها حني يذكرها ومن الغري للوقت
  .ويسألونك عن وقت صالة الفجر: قال السائل

سئل عن صالة الفجر، فأمر بالال،  أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس لقد ورد يف احلديث : قال
  ٥)الوقت ما بني هذين الوقتني(: ن السائل قالأي: فأذن حني طلع الفجر، مث من الغد حني أسفر، مث قال

  .ويسألونك عن القيام للجنازة: قال السائل
يا رسول : فقال سأل رجل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدث يف ذلك : قال

  ١)لذي خلق النفوسنعم، فإنكم لستم تقومون هلا، إمنا تقومون إعظاما ل(: اهللا، متر بنا جنازة الكافر، فنقوم؟ قال
يا رسول اهللا، : مرت جنازة، فقام هلا رسول اهللا، فقمنا معه، فقلنا: ي قالـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر و

  ٢)إن للموت فزعا، فإذا رأيتم اجلنازة فقوموا:(  إا يهودية، فقال
  .ويسألونك عن ترك بعض الصاحلني الصالة على بعض الناس بسبب بعض أعماهلم: قال

                                                
 .مسلمرواه ) ١(
 .ابن ماجهرواه ) ٢(
 .أبو داودرواه ) ٣(
 .أبو داود والترمذي والنسائيرواه ) ٤(
 .ابن أيب شيبةرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(



 ٤٥٠

يا رسول اهللا، إن أمي أصاا محل فلم : أن رجال قالـ رضي اهللا عنه ـ أنس قد حدث يف ذلك ل: قال
  ١)اذهب فصل عليها فإن أمك قتلت نفسها:(  تفطر حىت ماتت قال

) .. كواال المبور(أنا من ماليزيا، ومن بلدة ا يقال هلا : جلس األندونيسي، فقام رجل آخر، فقال
ذه األسئلة .. وهم من رجال األعمال .. لقد أرسلين بعض قومي إليك.. عنا منها د.. الشك أنكم تعرفوا 

  .فأرجو أن جتيبنا عنها..  بأحكام الزكاةاملتعلقة 
  .سل ما بدا لك: قال

  فهل يصح ذلك؟.. فينا نابتة تزعم أن الضريبة تغين عن الزكاة  تلقد نبت : قال السائل
يا رسول اهللا، ناشدتك باهللا، أنه أمرك : أن رجال قاليف ذلك ـ رضي اهللا عنه ـ أنس لقد حدث : قال

 ٢)اللهم، نعم(: أن تأخذ الصدقة من االغنياء، وتعطيها للفقراء ؟ قال
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي :(  قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و

من نار، فأمحى عليها يف نار جهنم، فيكوى ا جنبه منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
  ٣)وجبينه وظهره

كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ـ رضي اهللا عنها ـ بلغين أن أم سلمة : عن عطاء قالو
  ٤)إذا أديت زكاته فليس بكرت(: أكرت هو ؟ فقال: ، فقالت ذلك رسول اهللا 
  .زراعيةوهم يسألونك عن زكاة الثورة ال: قال السائل

، )أد العشر(: يا رسول اهللا، إن يل خنال قال: قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ سيارة لقد حدث أبو : قال
  .٥يا رسول اهللا، امحها يل، فحماها يل: قلت

  .ويسألونك عن حكم تعجيل الزكاة: قال السائل
سأل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ أن العباس ـ رضي اهللا عنه ـ علي بن أيب طالب لقد حدث : قال

 ٦فرخص له يف ذلك ،يف تعجيل زكاته قبل أن حيول احلول.  
  .ويسألونك عن زكاة القطن: قال السائل

يف الصدقة حني وفد  أنه كلم رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك أبيض بن محال لقد حدث : قال
وقد تبددت سبأ ومل يبق إال قليل  ،ول اهللافقال إمنا زرعنا القطن يا رس ،يا أخا سبأ، البد من صدقة: عليه، فقال

وإن  وفاء فلم يزالوا يؤدوا حىت قبض رسول اهللا  على سبعني حلة بز من قيمة فصاحل نيب اهللا  ،مبأرب
يف احللل السبعني فرد  فيما صاحل أبيض بن محال رسول اهللا  العمال انتفضوا عليهم بعد قبض رسول اهللا 

                                                
 .متام وابن عساكررواه ) ١(
 .وهو طرف من حديث ضمام بن ثعلبة ،الشافعيرواه ) ٢(
 .مسلمرواه ) ٣(
 .الدارقطينرواه ) ٤(
 .ابن ماجهرواه ) ٥(
 .أمحد وأبو داودرواه ) ٦(



 ٤٥١

ـ رضي اهللا عنه ـ  فلما مات أبو بكر  -حىت مات أبو بكر  ه رسول اهللا ذلك أبو بكر على ما وضع
  .١انتقض ذلك وصارت على الصدقة

  .ويسألونك عن زكاة الفطر: قال السائل
 أن بعض البادية جاءوا إىل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك علي لقد حدث يف ذلك : قال

صاعا من : هي على كل مسلم صغري أو كبري حر أو عبد:(  اهللا هل علينا زكاة الفطر؟ فقال رسول : فقالوا
  ٢)متر أو شعري أو أقط
  .ويسألونك عما يأخذه العامل من الزكاة لنفسه: قال السائل

على  استعملين رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عبادة بن الصامت لقد حدث يف ذلك : قال
ليد، ال تأت يوم القيامة ببعري حتمله له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر اتق اهللا تعاىل، يا أبا الو: الصدقة، فقال

م حإي والذي نفسي بيده، إال من ر:( يا رسول اهللا، وإن ذلك لكذا؟ فقال رسول اهللا : فقال، هلا نواح
  .٣والذي بعثك باحلق، ال أعمل على شئ أبدا: ، قال)اهللا

  .عاملني إذا تبني اعتداؤهمفهل جيوز كتم املال على ال: قال السائل
يا رسول اهللا، إن أهل : قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك بشر بن اخلصاصية لقد حدث : قال

  .٤ال: الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال
  ولكن العاملني قد جيورون يف إنفاقها؟: قال السائل

يا : فقال أتى رجل من بين متيم رسول اهللا : قال عنه ـ يف ذلك ـ رضي اهللاأنس لقد حدث : قال
:(  رسول اهللا إين ذو مال كثري وذو أهل ومال وحاضرة فأخربين كيف أصنع وكيف أنفق فقال رسول اهللا 

يا : فقال، )فإا طهرة تطهرك وتصل أقرباءك، وتعرف حق املسكني، واجلار والسائل ،خترج الزكاة من مالك
، )٢٦:االسراء(﴾  وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ وال تبذِّر تبذيراً﴿ : هللا، أقلل يل، فقالرسول ا

:(  يا رسول اهللا، إذا أديت الزكاة إىل رسولك، فقد برئت منها إىل اهللا ورسوله، فقال رسول اهللا : فقال
  ٥)رئت منها، ولك أجرها وإمثها على من بدهلافقد ب نعم، إذا أديتها إىل رسويل

  .ويسألونك عمن وقف عقارا يف سبيل اهللا: قال السائل
إين أصبت : قلت لرسول اهللا : قال يف ذلكعمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ  لقد حدث : قال

 ،)وتصدقت اإن شئت حبست أصلها، (: أرضا خبيرب مل أصب ماال قط أنفس عندي منه، فما تأمرين به؟ قال
فتصدق ا عمر، أنه ال يباع أصلها، وال يوهب وال يورث، وتصدق ا يف الفقراء، ويف القرىب، ويف الرقاب، 

                                                
 .أبو داودرواه ) ١(
 .الدارقطينرواه ) ٢(
 .الشافعي والبيهقي عن طاوس مرسال والطرباين وابن عساكر عن عبادةرواه ) ٣(
 .أبو داودرواه ) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(



 ٤٥٢

  .١ويف سبيل اهللا وابن السبيل والضيف، ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف، ويطعم غري متمول
  .ويسألونك عن أفضل الصدقة: قال السائل

يا رسول : فقال جاء رجل إىل النيب : ي قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة ث يف ذلك أبو لقد حد: قال
وختشى الفقر، وال متهل حىت  أن تتصدق، وأنت صحيح حريص، تأمل الغىن،(: اهللا، أي الصدقة أفضل ؟ قال

  ٢)لفالن كذا، ولفالن كذا، وقد كان لفالن: إذا بلغت احللقوم، قلت
  ٣)جهد املقل وابدأ مبن تعول(: أي الصدقة أفضل؟ قالرسول اهللا،  يا: قاله عنو

: أي الصدقة أحب إليك ؟ قال: فقال أتى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ سعد بن عبادة وروي أن 
  ٤)املاء(

  .بعض النسوة يسألنك عن الصدقة على أزواجهن: قال السائل
:(  قال رسول اهللا : قالت ـ رضي اهللا عنها ـزينب امرأة ابن مسعود لقد حدثت يف ذلك : قال

 :فقلتـ رضي اهللا عنه ـ فرجعت إىل عبد اهللا ابن مسعود : ، قالت)تصدقن يا معشر النساء، ولو من حليكن
قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك جيزئ عين وإال  أنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول اهللا 

فإذا امرأة من  ،فانطلقت ،بل ائتيه أنت: ـ رضي اهللا عنه ـد فقال عبد اهللا بن مسعو ،صرفتها إىل عومير
فخرج علينا  ،قد ألقيت عليه املهابة وكان رسول اهللا  ،حاجتها مثل حاجيت االنصار بباب رسول اهللا 

أجتزئ الصدقة عنهما على أزواجهما  :فأخربه أن امرأتني بالباب تسأالنك ائت رسول اهللا : بالل، فقلنا له
فقال  ،فسأله على رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ تام يف حجورمها؟ وال ختربه من حنن، فدخل بالل وعلى أي

هلا أجران أجر القرابة، وأجر :(  فقال رسول اهللا  ،امرأة عبد اهللا بن مسعود: أي الزيانب قال رسول اهللا 
  ٥)الصدقة
يل أجر يف عيال سلمة أن أنفق  يا رسول اهللا، هل: قلت: قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن أم سلمة و

  ٦)أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم(: عليهم؟ فقال
يا رسول اهللا، مايل مال إال ما أدخل : قلت: قالتـ رضي اهللا عنه ـ عن أمساء بنت أيب بكر الصديق و

  ١)تصدقي وال توعي فيوعى عليك(: على الزبري، أفأتصدق؟ قال
أأتصدق من : كنت مملوكا، فسألت رسول اهللا : قالي اهللا عنه ـ ـ رضعن عمري موىل أيب اللحم و

                                                
 .رواه أمحد) ١(
 .البخاريرواه ) ٢(
 .أبو داود والعسكري يف االمثالرواه ) ٣(
 .أبو داودرواه ) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .البخاريرواه ) ٦(
أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، وال حتصي فيحصى عليك وال توعي فيوعى اهللا تعاىل (، ويف لفظ رواه البخاري ومسلم) ١(
 )كعلي



 ٤٥٣

  ١)جر بينكما نصفاننعم، واأل(: مال موايل بشئ؟ قال
يا رسول اهللا، هل يل أجر يف بين أيب سلمة أن أنفق : قلت :قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن أم سلمة و

  ٢)ما أنفقت عليهمنعم، لك أجر (: عليهم، ولست بتاركتهم هكذا؟ وإمنا هم بين، فقال
وإا  ،إين تصدقت على أمي بعبد: فقال أن رجال سأل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن بريدة و

  ٣)وجبت صدقتك، وهو لك مبرياثك(:  ماتت، فقال رسول اهللا 
  .ويسألونك عن الصدقة عمن مات من األقارب: قال السائل

أن سعد بن عبادة توفيت أمه، وهو غائب عنها ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث يف ذلك : قال
: يا رسول اهللا، إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها فهل ينفعها شئ، إن تصدقت عنها؟ قال: فقال فأتى النيب 
  .٤فإين أشهدك أن حائطي اراف صدقة عليها: نعم، قال
ت نفسها، وأراها لو إن أمي افتلت:  أن رجال قال لرسول اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

  ٥)نعم، تصدق عنها(: تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال
إن أيب مات، ومل يوص أفينفعه، أن أتصدق : أن رجال قال للنيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و

  .٦نعم: عنه، قال
  أجرها؟هل يلحقهم .. ويسألك بعضهم عن بعض أعمال اخلري اليت عملوها يف جاهليتهم : قال السائل

يا رسول اهللا، أمور كنت : قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك حكيم بن حزام لقد حدث : قال
:  قال رسول اهللا : أحتنث ا يف اجلاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان يل فيها من أجر؟ قال حكيم

  ٧)أسلمت على ما سلف من خري(
جدعان كان يف اجلاهلية يصل  إن ابن: هللا قلت لرسول ا: قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

ال، يا عائشة، إنه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم (: الرحم، ويطعم املساكني، فهل ذلك نافعه؟ قال
  ٨)الدين

  .ويسألونك عن الشحاذين الذين احترفوا الشحاذة مع استغنائهم: قال السائل
من سأل الناس، وله :( قال رسول اهللا : قاله ـ ـ رضي اهللا عنابن مسعود لقد حدث يف ذلك : قال

: يا رسول اهللا وما يغنيه؟ قال: ، قيل)ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته يف وجهه مخوش، أو خدوش، أو كدوح

                                                
 .مسلمرواه ) ١(
 .البخاريرواه ) ٢(
 .الشافعيرواه ) ٣(
 .البخاريرواه ) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 . مسلمرواه ) ٦(
 . رواه البخاري ومسلم) ٧(
 . رواه البخاري ومسلم) ٨(



 ٤٥٤

  ١)مخسون درمها(
النائمة على ضفاف ميلة اجلزيرة تلك اجل.. سريالنكا أنا من : قالوجلس املاليزي، فقام رجل آخر، 

وقد أرسلين أهلها .. كولومبو أنا من مدينة منها تسمى ..  بسيالنقدميا كانت تعرف لقد ..  اهلندي احمليط
  .بأحكام الصيامإليك يف بعض مسائل ترتبط 

  .هم يسألونك عن أفضل الصيام: قال ذلك، مث أخرج ورقة، وراح يقرأ بعربية ممتزجة ببعض العجمة
: أي الصوم أفضل؟ قال سئل رسول اهللا : قاللك ـ رضي اهللا عنه ـ يف ذأنس لقد حدث : قال

  .٢فأي الصدقة أفضل ؟ قال صدقة رمضان: شعبان لتعظيم رمضان، قال
أي الصالة أفضل بعد : فقال جاء رجل إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و

شهر اهللا الذي تدعونه : ؟ قالفأي الصيام أفضل بعد رمضان : الصالة يف جوف الليل، قال: املكتوبة، قال
  .٣احملرم

  هل جتزئ أن ينوي أحدنا يف النهار؟.. ويسألونك عن النية يف صوم النافة : قال السائل
: ذات يوم، فقال دخل علي رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ يف ذلك عائشة لقد حدثت : قال

  ٤)فإين صائم:(  ال، قال: هل عندكم شئ؟ قلنا
  .ويسألونك عن قطع صوم النافلة بعد البدء به جلوع عارض أو لعلة :قال السائل

فدعا بشراب  ،دخل علي رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ أم هانئ لقد حدثت يف ذلك : قال
الصائم املتطوع :(  فقال رسول اهللا  ،يا رسول اهللا، أما إين كنت صائمة: فشرب مث ناوهلا فشربت، فقالت

  ٥)شاء صام، وإن شاء أفطرأمري نفسه إن 
 ،فكانت ابنة أبيها ،أهديت حلفصة شاة، وحنن صائمتان ففطرتين :قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

  ٦)أبدال يوما مكانه:(  ذكرنا ذلك له، فقال فلما دخل علينا رسول اهللا 
مل يأكل معهم  ويسألونك عن الذي ينوي الصوم، لكنه يدعى لوليمة، وهو يرى أنه إن: قال السائل

  .يتحرج صاحب الوليمة
فدعا  ،طعاماـ رضي اهللا عنه ـ صنع أبو سعيد اخلدري : إبراهيم بن عبيد، قاللقد حدث يف ذلك : قال

صنع لك أخوك، وتكلف لك :(  إين صائم، فقال له رسول اهللا : وأصحابه فقال رجل من القوم النيب 
  ١)أخوك، أفطر وصم يوما مكانه

                                                
 .أمحد وأبو داود رواه ) ١(
 .الترمذي واستغربه وابن شاهني يف الترغيبرواه ) ٢(
 .ماجة أمحد وابنرواه ) ٣(
 .النسائيرواه ) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(
 .الدارقطينرواه ) ١(



 ٤٥٥

  .يسألونك عن قيئ الصائمو: قال السائل
كان صائما فقاء، فأفطر،  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ فضالة بن عبيد لقد حدث يف ذلك : قال

  .١إين قئت: فسئل عن ذلك فقال
  .ويسألونك عن اكتحال الصائم: قال السائل

د اشتكيت ق: فقال جاء رجل إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك أنس لقد حدث : قال
  ٢)نعم(: عيين أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال

  .ويسألونك عن مداعبة الصائم لزوجته: قال السائل
عن القبلة  أن شيخا وشابا سأال رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك هريرة لقد حدث أبو : قال

  .٣للصائم فنهى الشاب ورخص للشيخ
ئم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له عن املباشرة للصا أن رجال سأل رسول اهللا ه عنو
  .٤والذي اه شاب ،شيخ

  .ويسألونك عمن أكل أو شرب ناسيا: قال السائل
يا رسول اهللا، : فقال جاء رجل إىل النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة لقد حدث يف ذلك أبو : قال

  ٥)اكأطعمك اهللا وسق(: إين كنت صائما فأكلت وشربت ناسيا فقال
فأتى بقصعة فأكلت معه،  إا كانت عند النيب : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن أم إسحاق الغنوية و

يا أم إسحق، أصييب من هذا، فذكرت أا كانت صائمة، : عرقا فقال فناوهلا رسول اهللا  ،ومعه ذو اليدين
ن اآل: ة فنسيت، فقال ذو اليدينكنت صائم: مالك؟ قالت: فرددت يدي ال أقدمها وال أؤخرها، فقال النيب 

  ٦)أمتي صومك، فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليك:(  بعد ما شبعت؟ فقال رسول اهللا 
حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ ﴿ :ويسألونك عن قوله تعاىل : قال السائل

  )١٨٧من اآلية: البقرة)(
﴿ : عن قوله تعاىل أنه سأل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عدي بن حامت لقد حدث يف ذلك : الق

إنك (: أي اخليطان قال )١٨٧من اآلية: البقرة)(حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ 
  ١)ال بل إما سواد الليل، وبياض النهار(: لمث قا ،)لعريض القفا، إن أبصرت اخليطني

  .ويسألونك عن الوصال يف الصوم: قال السائل

                                                
 .البيهقي والدارقطينرواه ) ١(
 .الترمذيرواه ) ٢(
 .ابن النجاررواه ) ٣(
 .أبو داودرواه ) ٤(
 .ابن النجاررواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(
 .البخاري والنسائيرواه ) ١(



 ٤٥٦

إنك : ى عن الوصال، قالوا أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدث يف ذلك : قال
  ١)إين لست مثلكم، إين أطعم وأسقى(: تواصل، قال

  .ويسألونك عن الصوم يف السفر: قال السائل
عن  سألت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ سلمي محزة بن عمرو األلقد حدث يف ذلك : الق

  ٢)إن شئت صم، وإن شئت فافطر(: الصوم يف السفر فقال
يا رسول اهللا، إين صاحب ظهر أعاجله، أسافر عليه، وأكر به وإنه رمبا صادفين هذا : قلت: قالوعنه 

ة، وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول اهللا، أهون علي من أن وأنا أجد القو ـيعين رمضان  ـالشهر 
  ٣)أي ذلك شئت يا محزة:( جري أو أفطر؟ قالأؤخره، فيكون دينا، أفأصوم يا رسول اهللا، أعظم أل

أصوم يف السفر ؟ وكان :  سلمي قال النيب أن محزة بن عمرو األـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و
  ٤)فصم، وإن شئت فأفطر إن شئت(: كثري الصيام، فقال

أغارت علينا خيل  :رجل من بين عبد اهللا بن كعب قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عن أنس بن مالك و
ادن :(  إين صائم، فقال: فقلت ،)ادن فكل:(  فوجدته يتغدى فقال فأتيت رسول اهللا  رسول اهللا 

وعن احلامل أو املرضع  ،وشطر الصالة إن اهللا تعاىل وضع عن املسافر الصوم، أحدثك عن الصوم، أو الصيام
  ٥)الصوم

  هل يصح التقطيع يف القضاء؟.. ويسألونك عن كيفية القضاء : قال السائل
سئل عن تقطيع قضاء شهر  بلغين أن رسول اهللا : يف ذلك قالحممد بن املنكدر لقد حدث : قال

حىت يقضيه هل كان قضاء للدين؟ أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضاه الدرهم والدرمهني : رمضان، فقال
  ٦)فذلك حنوه(: نعم، قال: قالوا

يقضيه (: عن قضاء رمضان فقال سئل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن عمر و
  ٧)متتابعا، فإن فرقه أجزأه

  .ويسألونك عن قضاء الصوم عن امليت: قال السائل
يا : فقالت ،جاءت امرأة إىل رسول اهللا : قالنه ـ ـ رضي اهللا عابن عباس لقد حدث يف ذلك : قال

: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قالت: فقال رسول اهللا، إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر،

                                                
 .البخاريرواه ) ١(
 .داود الطيالسي وأمحد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزمية وابن حبان والدارقطينأبو رواه ) ٢(
 .أبو داود واحلاكمرواه ) ٣(
 .مالك والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجهرواه ) ٤(
 .أمحد والترمذي والنسائيرواه ) ٥(
إسناده حسن إال أنه مرسل، وهو أصح : قال الدارقطين ورواه الدارقطين عن جابر، الدارقطين وابن أيب شيبة والبيهقيرواه ) ٦(

 .من املرسل ورواه البيهقي عن صاحل بن كيسان
 .الدارقطين وضعفهرواه ) ٧(



 ٤٥٧

  ١)نعم(
: يا رسول اهللا، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أن رجال قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

  ٢)فدين اهللا أحق أن يقضى(: نعم، قال: ى أمك دين، أفأنت قاضيه عنها؟ قالأرأيت لو كان عل
  .ويسألونك عن كفارة انتهاك حرمة شهر رمضان: قال السائل

إذ جاء رجل  بينما حنن جلوس عند النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة حدث يف ذلك أبو : قال
هل :(  ت على امرأيت، وأنا صائم، فقال رسول اهللا وقع: ما أهلكك؟ قال: يا رسول اهللا، هلكت قال: فقال

فبينما حنن  فمكث النيب : ال، قال: قال ،)إطعام ستني مسكينا؟ فهل جتد:(  ال، قال: قال )جتد رقبة تعتقها؟
 خذ هذا فتصدق به،: أنا، قال: أين السائل؟ قال: قالـ املكتل : والعرقـ  بعرق فيها متر كذلك أتى النيب 

أهل بيت أفقر من أهل بييت،  ـيريد احلرتني  ـجل أعلى أفقر مين يا رسول اهللا، وواهللا ما بني البتيها فقال الر
  ٣)أطعمه أهلك(: حىت بدت أنيابه، مث قال فضحك رسول اهللا 

  .ويسألونك عن صيام التطوع: قال السائل
يا أمري املؤمنني، أي : ـ ـ رضي اهللا عنه قال رجل لعلي : النعمان بن سعد قاللقد حدث يف ذلك : قال

أحدا يسأل عن هذا إال رجال مسعته يسأل رسول  ما مسعت: شهر تأمرين أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له
إن كنت صائما بعد :(  يا رسول اهللا أي شهر تأمرين أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: وأنا قاعد، فقال اهللا 

  ٤)وم تاب على قوم ويتوب فيه على قوم آخرينشهر رمضان فصم احملرم، فإنه شهر اهللا فيه ي
يا رسول اهللا، ما رأيتك تصوم شهرا من الشهور، ما : قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أسامة بن زيد و

ذاك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه االعمال إىل رب (: تصوم من شعبان؟ قال
  ٥)صائمالعاملني، فأحب أن يرفع عملي أنا 

فيه ولدت، وفيه :(  سئل عن صوم االثنني؟ فقال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب قتادة و
  ٦)أنزل علي
يا رسول اهللا، إنك تصوم حىت ال تكاد تفطر، وتفطر : قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أسامة بن زيد و

يوم االثنني ويوم : أي يومني ؟ قلت: ، قالحىت ال تكاد أن تصوم إال يومني إن دخال يف صيامك وإال صمتهما
  ١)عمال على رب العاملني، فأحب أن يعرض عملي، وأنا صائمذاك يومان تعرضان فيهما األ(: اخلميس قال

كان يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .أبو داود الطيالسي ومسلم والترمذي وابن ماجهرواه ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .أمحد والترمذيرواه ) ٤(
 .د والنسائي وابن زجنويه وأبو يعلى وابن أيب عاصم والباوردي والضياءأمحرواه ) ٥(
 .مسلمرواه ) ٦(
 .أمحد والنسائي وابن زجنويه وسعيد بن منصوررواه ) ١(



 ٤٥٨

  .١يصوم
  .الدهر ويسألونك عن صيام: قال السائل

كيف تصوم؟ فغضب : فقال أن رجال أتى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ قتادة لقد حدث أبو : قال
رضينا باهللا ربا وباالسالم دينا ومبحمد رسوال : فلما رأى عمر ـ رضي اهللا عنه ـ   غضبه قال رسول اهللا 

فسئل : قال  ،)ـ أو ما صام وما أفطر ـ أفطر  ال صام وال:(  فسئل عن صيام الدهر ؟ فقال: وبيعتنا بيعة قال
ذاك :(  وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم؟ قال: قال )ومن يطيق ذلك؟:(  عن صوم يومني وإفطار يوم؟ قال

أو أنزل (ـ ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعث :(  وسئل عن صوم يوم االثنني، قال: قال ،)صوم أخي داود 
وسئل عن صوم : قال ،)شهر ورمضان إىل رمضان صوم الدهر ثالثة من كل صوم (:فقال: قالـ ) علي فيه

يكفر السنة (: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: قال، )يكفر السنة املاضية والباقية:(  يوم عرفة، فقال
  ٢)املاضية

  .ويسألونك عن صيام يوم اجلمعة: قال السائل
أصوم يوم اجلمعة  أل رسول اهللا أنه سـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك بشر بن اخلصاصية لقد حدث : قال

  ٣)ال تصم يوم اجلمعة إال يف أيام هو أحدها(: ؟ قال
  .ويسألونك عن االعتكاف: قال السائل

يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية : قالـ رضي اهللا عنه ـ عمر بن اخلطاب  لقد حدث يف ذلك: قال
  ٤)أوف بنذرك:(  قال ف ،أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام

  مىت يطلبوا؟.. ويسألونك عن ليلة القدر : قال السائل
يا رسول اهللا، إن يل دين : قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن أنيس لقد حدث يف ذلك : قال

انزل ليلة ثالث : أكون فيها، وأنا أصلي فيها حبمد اهللا، فمرين بليلة من هذا الشهر أنزهلا إىل هذا املسجد قال
  .٥فكان إذا صلى العصر دخل املسجد، فلم خيرج إال يف حاجة حىت يصلي الصبح: وعشرين قال

هي يف كل (: عن ليلة القدر وأنا أمسع فقال سئل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب ذر و
  ٦)رمضان
أقول يا رسول اهللا أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما : قلت: أا قالتـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة و

   ١)اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين: قويل(: فيها؟ قال

                                                
 .مسلم والبيهقيرواه ) ١(
 .مسلمرواه ) ٢(
 .أمحدرواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .أمحد وأبو داودرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(
 .الترمذيأمحد ورواه ) ١(



 ٤٥٩

املرجانية  زرتلك اجل.. جزر املالديف أنا من جزيرة من : ي، فقام رجل آخر، وقالسريالنكجلس ال
.. بأحكام احلج والعمرة وقد أرسلين أهلها إليك يف مسائل ترتبط .. اجلميلة النائمة يف وسط احمليط اهلندي 

  .يل حتدثت، وإال جلستفإن أذنت 
هو حمل احلج : أول ما يسألونك عنه: أشار إليه سحنون بالكالم، فأخرج ورقة، وراح يقرأ بعربية فصيحة 

فقد نبتت فينا نابتة .. أم أنه هو جمرد سياحة ملن شاء أن يؤديها؟ .. هل هو ركن من أركانه؟ .. من الدين 
  .تقول هذا
من ملك زادا وراحلة تبلغه إىل بيت :(  قال رسول اهللا : قالـ ـ رضي اهللا عنه علي لقد حدث : قال

وللَّه علَى الناسِ حج ﴿ :اهللا ومل حيج فال عليه أن ميوت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن اهللا تبارك وتعاىل يقول 
ع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيالً وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْبنيالَم١)٩٧من اآلية: آل عمران(﴾  نِ الْع  

إميان باهللا (: أي االعمال أفضل؟ قال :سئل رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة وعن 
  ٢)حج مربور:( مث ماذا؟ قال: ، قيل)اجلهاد يف سبيل اهللا(: مث ماذا ؟ قال: ، قيل)ورسوله
  ٣)املربور ليس له جزاء إال اجلنة احلج(: قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و

  .ويسألونك عن عدد مرات احلج اليت جتب على املسلم يف حياته: قال السائل
يأيها الناس، ( : فقال خطبنا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك هريرة لقد حدث أبو : قال

فقال  ،رسول اهللا؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا عام يا لأك: فقال رجل ،فحجوا ،قد فرض اهللا عز وجل عليكم احلج
  ٤)نعم، لوجبت، وملا استطعتم: لو قلت:(  رسول اهللا 

أو مرة  ،احلج يف كل سنة: أن االقرع بن حابس سأل النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  ٥)بل مرة واحدة، فمن زاد فقد تطوع(: واحدة؟ فقال

  كيف يكون احلج مربورا؟.. ج ويسألونك عن بر احل: قال السائل
  ٦)إطعام الطعام وإفشاء السالم:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال

ويسألك بعض أصحاب وسائل النقل عن استثمار وجودهم يف احلجاز أثناء العمل، فيحجوا : قال السائل
  .كما حيج سائر الناس

كنت رجال أكري يف هذا الوجه، وكان ناس : قالـ رضي اهللا عنه ـ أمامة التيمي لقد حدث أبو : قال
يا أبا عبد الرمحن، إين رجل أكري يف هذا الوجه، وإن : إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر، فقلت: يقولون يل

أليس حترم، وتليب، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، : فقال ابن عمر ،إنه ليس لك حج: ناسا يقولون يل
                                                

 .أمحد والدارقطينرواه ) ١(
 .أمحد والبخاري والترمذيرواه ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .مسلم وغريهرواه ) ٤(
 .أبو داود وابن ماجهرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(



 ٤٦٠

 ،فسأله عن مثل ما سألتين عنه ،جاء رجل إىل النيب ، فإن لك حجا: ، قالبلى: قلت: وترمي اجلمار؟ قال
﴾ لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضالً من ربكُم ﴿ :ية فلم جيبه حىت نزلت هذه اآل ،فسكت عنه رسول اهللا 

  ١)لك حج(: قالية، ووقرأ عليه هذه اآل فأرسل إليه رسول اهللا  ،)١٩٨من اآلية: البقرة(
  وعن ذلك العناء الذي يالقيه احلاج، أله عليه أجر؟.. ويسألونك عن االستطاعة : قال السائل

 :ما احلج؟ قال: فقال سأل رجل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدث : قال
يا : ، فقام آخر، فقال٣)ثجالعج وال(:يا رسول اهللا، أي احلج أفضل ؟ فقال: ، فقام آخر فقال)٢الشعث التفل(

  ٤)زاد وراحلة(: رسول اهللا، ما السبيل ؟ فقال
الزاد (: ما السبيل إىل احلج؟ فقال: سئل أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ عن علي وابن عمر و
  ٥)والراحلة
ج يا رسول اهللا ما يوجب احل: فقال جاء رجل إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
  ٦)الزاد والراحلة(: ؟ قال

  فما هي املواقيت املكانية للحج ألصحاب املناطق املختلفة؟: قال السائل
يا رسول اهللا، من : أن رجال قام يف املسجد، فقالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدث يف ذلك : قال

يهل أهل الشام من اجلحفة، ويهل يهل أهل املدينة من ذي اخلليفة، و:(  أين تأمرنا أن ل؟ فقال رسول اهللا 
، وكان ابن )ويهل أهل اليمن من يلملم(: قال تزعمون أن رسول اهللا : ، وقال ابن عمر)أهل جند من قرن

  ٧)مل أفقه هذه من رسول اهللا (: عمر يقول
  .ويسألونك عن النيابة يف احلج عمن ال يطيق القيام باحلج بنفسه: قال السائل

جاء رجل من خثعم إىل رسول : أنه قالـ رضي اهللا عنه ـ بن الزبري عبد اهللا لقد حدث يف ذلك : قال
فهل جيزئ أن أحج عنه  ،إن أيب شيخ كبري ال يستطيع الركوب، وأدركته فريضة اهللا يف احلج: فقال اهللا 
ج فح(: نعم، قال: قال )أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟(: نعم، قال: قال )أنت أكرب ولده؟(: قال
  ١)عنه

                                                
 .أبو داودرواه ) ١(
أي جتمع ا ما تفرق من  ،)ا شعثيأسألك رمحة تلم (الشعث مبعىن متفرق الشعر ، ومنه حديث الدعاء : الشعث التفل ) ٢(

/  ١(النهاية ، من التفل وهي الريح الكريهة، الذي قد ترك استعمال الطيبفهو : التفل، أما )٤٧٨/  ٢(أمري، النهاية البن االثري
١٩١( 
 سيالن:  والثج ،)١٨٤/  ٣( النهاية( ،وعجاج عاج فهو ،عجا يعج عج وقد ، بالتلبية الصوت رفع: العج:  والثج العج) ٣(
 )٢٠٧/  ١( النهاية .ثجا يثجه ثجه:  يقال ، واالضاحي اهلدى دماء
 .الشافعي والبيهقيرواه ) ٤(
 )أن جتد ظهر بعري(الدارقطين، ويف لفظ رواه ) ٥(
 .وروى الدارقطين مثله عن ابن عمر، الترمذي وحسنهرواه ) ٦(
 .البخاريرواه ) ٧(
 .البخاريرواه ) ١(



 ٤٦١

فأتته امرأة من  ،غداة النحر أنه كان رديف رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن الفضل بن العباس و
يا رسول اهللا، إن فريضة اهللا عز وجل يف احلج على عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع : فقالت ،خثعم

  ١)عليه دين قضيته نعم، حجي عنه، فإنه لو كان(: أن يركب إال معترضا، أفأحج عنه؟ قال
أرأيت لو كان على أبيك دين (: يا رسول اهللا، أأحج عن أيب؟ قال: قلت: عن حصني بن عوف قالو

  ٢)فدين اهللا أحق أن يقضى:( قال نعم، : قال )أكنت قاضيه؟
يا رسول اهللا، إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال : قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب رزين و

  ٣)حج عن أبيك واعتمر(:  الظعن، فقالالعمرة، وال
  ٤)حجي عن أمك(: إن أمي ماتت ومل حتج فقال: فقالت أتت امرأة إىل رسول اهللا : عن بريدة قالو

  .ويسألونك عن حج الصيب: قال السائل
إن امرأة رفعت : قال أتى رجل النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك ابن عباس لقد حدث : قال

  ٥)نعم، ولك أجر(: أهلذا حج ؟ قال: صبيا، فقالت لرسول اهللا 
  .ويسألونك عن اللباس الذي يلبسه احملرم: قال السائل

ال يلبس القميص وال العمامة وال السراويل وال الربانس، :(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
ليلبس اخلفني وليقطعهما حىت يكون حتت وال ثوبا مسه الورد والزعفران، وال اخلفان إال أحد ال جيد النعلني، ف

  ٦)الكعبني
باجلعرانة إذا جاءه رجل أعرايب عليه  كنا عند رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن يعلى بن أمية و

أما الطيب الذي بك، (: فقال، يا رسول اهللا، إين حرمت بالعمرة وهذه علي: فقال، جبة وهو متضمخ باخللوق
  ٧)ما اجلبة فانزعها، مث اصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجتكفاغسله ثالث مرات، وأ

  .ويسألونك عما تفعله احلائض يف احلج: قال السائل
:(  قدمت مبكة وأنا حائض فقال النيب : قالتـ رضي اهللا عنها ـ يف ذلك عائشة لقد حدثت : قال

  ٨)افعلي بفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري
  .لونك عن ترتيب احللق والذبح والرميويسأ: قال السائل
وقف يف حجة الوداع  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك ابن عمر لقد حدث : قال السائل

إذبح وال حرج : يا رسول اهللا، مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: مبىن للناس، يسألونه، فجاء رجل، فقال
                                                

 .يأمحد والنسائرواه ) ١(
 .الطرباين يف الكبريرواه ) ٢(
 .والنسائي وابن حبان وابن ماجة والبيهقي ،حسن صحيح :أبو داود الطيالسي وأمحد والترمذي وقالرواه ) ٣(
 .حسن صحيح: مسلم والترمذي وقالرواه ) ٤(
 .مسلمرواه ) ٥(
 .ماجة أمحد وأبو داود والطيالسي وأبو داود والنسائي وابنرواه البخاري ومسلم، و) ٦(
 .الشافعيرواه البخاري و) ٧(
 . رواه البخاري ومسلم) ٨(



 ٤٦٢

عن شئ قدم وال  ارم وال حرج، فما سئل النيب : رمي فقالمل أشعر فنحرت قبل أن أ: فجاءه آخر، وقال
  ١)افعل وال حرج(: أخر إال قال

يا رسول اهللا، : ، وقال رجل)ارم وال حرج(: يا رسول اهللا، ذحبت قبل أن أرمي قال: عن جابر قالو
  ٢)اذبح وال حرج(: طفت بالبيت قبل أن أذبح، قال

: سئل عمن قدم من نسكه شيئا قبل شئ، فجعل يقول أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
  ٣)ال حرج وال حرج(

حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن  خرجت مع النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ  عن أسامة بن شريكو
ال حرج، ال حرج إال :( يا رسول اهللا، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: قال

  ٤)عرض رجل مسلم وهو ظامل، فذلك الذي حرج وهلك على رجل اقترض
  .ويسألونك عمن حلق شعره بسبب أذى أصابه: قال السائل

مر به وهو باحلديبية  أن النيب ـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك، فذكر كعب بن عجرة لقد حدث : قال
: ذيك هوامك؟ قالأيؤ: قبل أن يدخل مكة، وهو حمرم وهو يوقد حتت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال

أو صم ثالثة أيام، أو انسك  ـوالفرق ثالثة آصع  ـفاحلق رأسك، وأطعم فرقا بني ستة مساكني (: نعم، قال
  ٥)نسيكة

  .كربعن يوم احلج األويسألونك : قال السائل
عن يوم احلج االكرب،  سألت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك علي لقد حدث : قال

  ٦)م النحرهو يو(: فقال
وقف يوم النحر بني اجلمرات يف احلجة اليت حج  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و

  ٧)كربهذا يوم احلج األ(: يوم النحر، فقال: أي يوم هذا ؟ فقالوا: فيها، فقال
  .اليت تقدم يف ذلك اليوم األضاحيويسألونك عن : قال السائل

ضاحي؟ يا رسول اهللا، ما هذه األ: قلت: قالاهللا عنه ـ يف ذلك  ـ رضيزيد بن أرقم لقد حدث : قال
يا رسول اهللا، فالصوف؟ : ، قالوا)بكل شعرة حسنة(: فما لنا فيها؟ قال: قالوا )سنة أبيكم إبراهيم (: قال
  ١)بكل شعرة من الصوف حسنة(: قال

  .ويسألونك عمن مل جيد ما يضحي به: قال السائل
                                                

 .أمحد والترمذي والبيهقيرواه البخاري ومسلم و) ١(
 .ابن جريررواه ) ٢(
 .ابن جرير وأبو نعيم يف تارخيه وابن النجاررواه ) ٣(
 .الدارقطين وأبو داودرواه ) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .الترمذيرواه ) ٦(
 .أبو داوداه رو) ٧(
 .أمحد والبيهقي وابن ماجةرواه ) ١(



 ٤٦٣

أمرت بيوم : قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ يف ذلك ن عمرو عبد اهللا بلقد حدث : قال
:(  أفأضحي ا؟ قال ،أرأيت إن مل أجد إال منيحة أنثى: قال الرجل ،مةضحى عيدا جعله اهللا تعاىل هلذه األاأل
عز وجل ـ وحتلق عانتك، فتلك متام أضحيتك عند اهللا  ،وتقص شاربك ،ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك ،ال
  ١)ـ

  .ويسألونك عن االشتراك يف األضحية: قال السائل
كنت سابع سبعة مع : قالـ رضي اهللا عنه ـ سد السلمي عن أبيه عن جده األلقد حدث أبو : قال

يا رسول اهللا، لقد أغلينا : فأمرنا فجمع لكل منا درمها فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم، فقلنا ،رسول اهللا 
 ،ورجال برجل ،فأخذ رجال برجل ، فأمر رسول اهللا )فضل الضحايا أغالها وأمسنهاإن أ:( ا، فقال النيب 

  .٢وكربنا عليها مجيعا ،وذبح السابع ،ورجال بقرن ،ورجال بقرن ،ورجال بيد ،ورجال بيد
  .ويسألونك عن البديل عن البدنة ملن مل جيدها: قال السائل

يا رسول اهللا، إن علي : فقال ،أتاه رجل  أن النيبـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث : قال
  .٣أن يبتاع سبع شياه فيذحبهن فأمر النيب  ،فأشتريها ،وال أجدها ،بدنة، وأنا موسر ا

 ،يف أصحابه غنما للضحايا قسم رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن زيد بن خالد اجلهين و
  .٤، فضحيت به)ضح به(: سول اهللا، إنه جذع، فقاليا ر: فأعطاين جذعا عتودا من املعز، فجئت به، فقلت

  .ويسألونك عمن ضحى قبل الصالة: قال السائل
يا رسول اهللا، إن عجلنا : أنه قالـ رضي اهللا عنه ـ الرباء عن خاله أيب بردة لقد حدث يف ذلك : قال

يا رسول اهللا، عندي : ال، ق)تلك شاة حلم:( قال نعم، : قال )أقبل الصالة؟(: شاة حلم لنا، قال رسول اهللا 
  ٥)جتزئ عنك، وال جتزئ عن أحد بعدك(: قال ،عناق جذعة، هي أحب إلينا من مسنة

  .ويسألونك عن العيوب اليت تعرض لألضاحي: قال السائل
اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ : قالـ رضي اهللا عنه ـ سعيد اخلدري لقد حدث أبو : قال

  ٦)ضح به(: فقال أليته، فسألت رسول اهللا 
تقع شرقي إفريقيا، تلك اجلزر اجلميلة اليت .. أنا من جزر القمر : جلس املالديفي، فقام رجل آخر، وقال

حنن نتحدث العربية مثلكم، ..  جزيرة القمر الكربىمن .. أنا من جزيرا الكربى .. وتتكون من أربع جزر 
  .. فهي لغتنا الرمسية، وحنن حنبها حبا مجا 

                                                
 .أمحد واحلاكم وأبو داود والنسائيرواه ) ١(
 .أمحدرواه ) ٢(
 .أمحد والبيهقيرواه ) ٣(
 .أمحد وأبو داودرواه ) ٤(
ق جذعة، عندي عنا: أن يعيد، قال فأمره النيب  إنه ذبح قبل رسول اهللا : ويف رواية عن أيب بردة، قال، أمحدرواه ) ٥(

 .اذحبها: هي أحب إيل من مسنتني، قال
 .أمحد وابن ماجةرواه ) ٦(



 ٤٦٤

فما دعاين إىل ما ذكرت إال أين وجدت من أهل هذه البلد من ال .. اعذروين : إىل اجلمع، وقال التفت
  .يعرف تلك اجلزر اجلميلة اليت شرفها اهللا بسكىن املسلمني

لقد أرسلين أهل تلك اجلزر يستفتونك يف مسائل : مث التفت إىل سحنون، وقد أخرج ورقة من جيبه، وقال
فإن أذنت يل حتدثت، ..  قراءة القرآن الكرمي، واألذكار واألدعية وغريها من ية احملضةبالتعبدات اللسانترتبط 

  .وإال جلست
يسألونك عن خري سورة يف : أشار إليه سحنون بالكالم، فالتفت إىل ورقته، وراح يقرأ بعربية فصيحة

فيظها، فهم ال يطيقون حفظ هم يسألون ذلك ليكثروا من قراءا، ويعبدوا اهللا حبفظها وحت.. القرآن الكرمي 
  .وما ال يدرك كله ال يترك كله.. القرآن الكرمي مجيعا 

وقد أهراق املاء  انتهيت إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن جابر لقد حدث : قال
: ، فقلتالسالم عليك يا رسول اهللا، فلم يرد علي: فلم يرد علي، فقلت ،السالم عليك يا رسول اهللا: فقلت

ميشي وأنا خلفه حىت دخل على رحله،  السالم عليك يا رسول اهللا، فلم يرد علي فانطلق رسول اهللا 
عليك السالم ورمحة :(  قد تطهر فقال ودخلت أنا املسجد، وجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول اهللا 

أال أخربك يا عبد : ، مث قال)اهللا وبركاتهاهللا وبركاته، وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته، وعليك السالم ورمحة 
  ١)اقرأ احلمد هللا رب العاملني حىت ختتمها:(  بلى يا رسول اهللا، قال: اهللا بن جابر خبري سورة يف القرآن؟ قلت

  .ويسألونك عن فضل حفظ سورة البقرة: قال السائل
وهو ذوو عدد، فاستقرأهم بعثا،  بعث رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة لقد حدث أبو : قال

ما معك يا فالن؟ : فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا، فقال
اذهب فأنت أمريهم، فقال رجل : نعم، قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة قال: قال

:(  أتعلم سورة البقرة إال خشية أال أقوم ا، فقال رسول اهللا واهللا يا رسول اهللا، ما منعين أن : من أشرافهم
فقرأه وقام به كمثل جراب حمشو مشكا يفوح برحيه  ،وأقرئوه، فإن مثل القرآن ملن تعلمه تعلموا القرآن، فاقرأوه

  ٢)كل مكان، ومثل من تعلمه فريقد وهو يف جوفه كمثل جراب وكئ على مسك
  .م آية يف القرآن الكرميويسألونك عن أعظ: قال السائل

جاءهم يف صفة املهاجرين فسأله  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ واثلة بن االسقع لقد حدث : قال
اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم لَه ما ﴿ : قال النيب فأي آية يف القرآن أعظم؟ : إنسان

خلْفَهم وال يحيطُونَ السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما  في
ح هودؤال يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عساَء وا شإِلَّا بِم هلْمع نٍء ميبِشيمظالْع يلالْع وها ومفْظُه  ﴾

  ١)٢٥٥:البقرة(

                                                
 .أمحدرواه ) ١(
 .الترمذيرواه ) ٢(
 .أبو داودرواه ) ١(



 ٤٦٥

يا أبا املنذر، أتدري أي آية يف كتاب : قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب بن كعب و
معك أعظم  يا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا: قلت: اهللا ورسوله أعلم، قال: اهللا تعاىل معك أعظم؟ قال

  ١)واهللا ليهنك العلم أبا املنذر:(  فضرب صدري وقال: قال﴾ اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ﴿ :: قلت: ؟ قال
  .ويسألونك عن فضل سورة امللك: قال السائل

إن سورة من القرآن ثالثون آية (: قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ هريرة لقد حدث أبو : قال
   ٢)١من اآلية: امللك(﴾ تبارك الَّذي بِيده الْملْك ﴿ :ىت غفر له وهي سورة شفعت لرجل ح
  .ويسألونك عن أدىن األوراد القرآنية للمستعجل: قال السائل

أقرئين يا رسول : فقال أتى رجل النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن عمرو لقد حدث : قال
فاقرأ ثالثا من :(  كربت سين واشتد قليب وغلظ لساين قال: فقال، ٣)لرا(ات اقرأ ثالثا من ذو:( اهللا، فقال

يا : فقال مثل مقالته، فقال الرجل ،)٥اقرأ ثالثا من املسبحات:( فقال مثل مقالته، فقال  ،)٤ذوات حاميم
حىت فرغ منها  )١:الزلزلة(﴾  إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها﴿ :رسول اهللا، أقرئين سورة جامعة، فأقرأه النيب 

  .٦مرتني )أفلح الروجيل:(  فقال النيب  ،والذي بعثك باحلق ال أزيد عليها أبدا، مث أدبر الرجل: فقال الرجل
  .ويسألونك عن فضل سورة اإلخالص: قال السائل

 ه أَحدقُلْ هو اللَّ﴿ :أن رجال استمع رجال يقرأ ـ رضي اهللا عنه ـ سعيد اخلدري لقد حدث أبو : قال
فقال رسول  ،فذكر ذلك وكان الرجل يتقاهلا فلما أصبح جاء إىل رسول اهللا  ،ويرددها، )١:االخالص(﴾ 
   ٧)والذي نفسي بيده إا لتعدل ثلث القرآن:(  اهللا 

  .ويسألونك عن فضل املعوذات: قال السائل
فوضعت  ،وهو راكب  اتبعت رسول اهللا: قالـ رضي اهللا عنه ـ عقبة بن عامر لقد حدث : قال

قُلْ ﴿ لن تقرأ شيئا أبلغ عند اهللا تعاىل من: اقرأ سورة هود أو سورة يوسف؟ فقال: يدي على قدمه، وقلت
  ١)١:الناس( ﴾قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِو﴿  )١:الفلق(﴾ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ

                                                
 .مسلمرواه ) ١(
 .حديث حسن وأبو داود: الترمذي، وقالرواه ) ٢(
الر تلْك آيات الْكتابِ ﴿ :اىل ، قال تع)الر(يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، واحلجر، فكلها تبدا بـ : وهي سور) ٣(

الر تلْك آيات ﴿ :، وقال )١:هود) (الر كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِريٍ﴿ :، وقال )١:يونس) (الْحكيمِ
تخرِج الناس من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْن ربهِم إِلَى صراط الْعزِيزِ الر كتاب أَنزلْناه إِلَيك ل﴿ :، وقال )١:يوسف) (الْكتابِ الْمبِنيِ

يدم١:ابراهيم) (الْح( بِنيٍ﴿ :، وقالم آنقُرابِ وتالْك اتآي لْكالر ت) (١:احلجر( 
 .الدخان، واجلاثية، واألحقافغافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، و: ، وهي)حم(وهي السور اليت تبدأ بـ ) ٤(
عن عرباض بن ، ويف احلديث )التغابن(و) اجلمعة(و) الصف(و) احلشر(و) احلديد(وهي السور اليت تبدأ بالتسبيح، وهي ) ٥(
إن فيهن آية أفضل من ألف (: كان يقرأ املسبحات قبل أن يرقد، وقال أنه حدثهم أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ  سارية

 .حسن غريب: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذيواه ر) آية
 .أبو داودرواه ) ٦(
 .البخاريرواه ) ٧(
 .النسائيرواه ) ١(



 ٤٦٦

 قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ﴿ ير مثلهن قط؟ آيات أنزلت هذه الليلة مل  أمل تر:(  قال أن رسول اهللا ه عنو
   ١)١:الناس( ﴾قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِو﴿  )١:الفلق(﴾

ويسألونك عما يفعله بعض الناس من البدء بسورة الفاحتة وببعض البقرة بعد ختمه للقرآن : قال السائل
  .الكرمي

: يا رسول اهللا، أي االعمال أفضل؟ قال: أن رجال قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث : قال
صاحب القرآن، يضرب من أوله حىت يبلغ آخره ويضرب :( ل وما احلال املرحتل؟ قا: عليك باحلال املرحتل قال

  ٢)يف آخره حىت يبلغ أوله كلما حل ارحتل
  .ويسألونك عن فضل أهل القرآن: قال السائل

أهلني من الناس  ـعز وجل ـ إن هللا  :قال  أن رسول اهللاـ رضي اهللا عنه ـ أنس لقد حدث : قال
  ٣)أهل القرآن هم أهل اهللا تعاىل وخاصته:( من أهل اهللا منهم؟ قال :فقيل

  .ويسألونك عن املدة اليت خيتمون فيها القرآن الكرمي: قال السائل
قرآن؟ يا رسول اهللا، يف كم أقرأ ال: قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن عمرو لقد حدث : قال

إين أطيق أفضل من : ، قلت)اختمه يف عشرين:( إين أطيق أفضل من ذلك قال: ، قلت)اختمه يف شهر:( قال
إين أطيق : ، قلت)اختمه يف عشر:(  إين أطيق أفضل من ذلك، قال: قلت ،)اختمه يف مخسة عشر:( ذلك، قال

  ٤)فما رخص يل:( إين أطيق أفضل من ذلك، قال: ، قلت)اختمه يف مخس:( أفضل من ذلك، قال
  .ويسألونك عن اختالف القراءات القرآنية

مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة : قالـ رضي اهللا عنه ـ عمر بن اخلطاب لقد حدث : قال
 فإذا هو يقرؤها على حروف كثرية مل يقرئنيها رسول اهللا  ،فاستمعت لقراءته الفرقان يف حياة رسول اهللا 
من أقرأك هذه السورة اليت مسعتك تقرأ؟ : الة، فتصربت حىت سلم، فلببته بردائه، فقلتفكدت أساوره يف الص

قد أقرأنيها على غري ما قرأت، فانطلقت به  كذبت، فإن رسول اهللا : فقلت أقرأنيها رسول اهللا : قال
قال رسول اهللا إين مسعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها، ف: فقلت أقوده إىل رسول اهللا 

  ):أرسله، اقرأ يا هشام( فقرأ عليه القراءة اليت مسعته يقرأ، فقال رسول اهللا ، ):مث قال)كذلك أنزلت ، :
كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة :(  اقرأ يا عمر، فقرأت للقراءة اليت أقرأين، فقال رسول اهللا 

  ١)أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه
لدي باإلضافة إىل هذه األسئلة املرتبط بفضائل القرآن وأحكامه، أسئلة أخرى : رقته، وقالقلب السائل و

  .فأرجو أن جتيبين عنها.. مرتبطة بالذكر وأحكامه 
                                                

 .مسلمرواه ) ١(
 .الرامهرمزيرواه ) ٢(
 .أمحد والبيهقيرواه ) ٣(
 .أمحد والترمذيرواه ) ٤(
 .رواه البخاري ومسلم) ١(



 ٤٦٧

  هل ذكرها من احلسنات؟) ال إله إال اهللا (يسألونك عن : أشار إليه سحنون باإلجباب، فراح يقول
 ،إذا عملت سيئة:(  يا رسول اهللا أوصين قال :قلت :القـ رضي اهللا عنه ـ ذر لقد حدث أبو : قال

  ١)هي أفضل احلسنات:( قال ؟أمن احلسنات ال إله إال اهللا ،يا رسول اهللا :قلت :قال ،)فأتبعها حسنة متحها
  .ويسألونك عن فضل الذكر: قال السائل

ئكم خبري أعمالكم أال أنب:(  قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ الدرداء لقد حدث أبو : قال
لكم من إنفاق الذهب، والورق وخري لكم من أن تلقوا  وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري

ـ رضي ذكر اهللا تعاىل، فقال معاذ بن جبل : بلى، قال: قالوا ،)عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟
  ٢)ما شئ أجنى من عذاب اهللا من ذكر اهللا:( اهللا عنه ـ 

أي ااهدين أعظم أجرا؟  :أن رجال سأل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن معاذ بن أنس اجلهين و
أكثرهم هللا تبارك وتعاىل :( فأي الصائمني أعظم أجرا؟ قال: ، قال)ذكرا ـتبارك وتعاىل ـ أكثرهم هللا :(  قال
  ٣) أجل:(  رسول اهللا فقال  ،يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خري: فقال أبو بكر لعمر ،)ذكرا

  .ويسألونك ما متام النعمة الذي ورد الدعاء به: قال السائل
اللهم، إين : مسع رجال يدعو، يقول أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ معاذ بن جبل لقد حدث : قال

متام النعمة فإن (: دعوة دعوت ا أرجو ا اخلري، قال: أي شئ متام النعمة؟ قال: أسألك متام النعمة، فقال
  ٤)دخول اجلنة والفوز من النار

  فما التعجيل يف الدعاء، ومل ي عنه؟: قال السائل
ال يزال يستجاب للعبد ما مل :( قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ هريرة لقد حدث أبو : قال

قد دعوت فلم : يقول :يا رسول اهللا، وما االستعجال ؟ قال: قيل ،)أو يستعجل ٥يدع بإمث أو قطيعة رحم
   ٧)عن ذلك، ويدع الدعاء ٦يستجب يل، فيستحسر

  :أموال
إا ثاين .. الشك أنكم ال تعرفوا..  ١مينداناوأنا من جزيرة : جلس القمري، فقام رجل آخر، وقال

                                                
 .ر بن عطية حدث به عن أشياخه عن أيب ذر ومل يسم أحداً منهمأمحد ورجاله ثقات إال أن مشرواه ) ١(
 .الترمذي وابن ماجة واحلاكمرواه ) ٢(
 .أمحدرواه ) ٣(
 .الترمذي وحسنهرواه ) ٤(
 .هل واالقارباهلجران لأل :قطيعة الرحم) ٥(
عي إذا دعا وتأخرت أي يستنكف عن الدعاء والسؤال، وأصله من حسر الطرف إذا كل وضعف يعين أن الدا: احلسر) ٦(

 .إجابته تضجر، ومل وترك الدعاء واستنكف عنه
 .رواه مسلم) ٧(
يعيش عليها حنو مخس . ، ثانية كربيات جزر الفلبني، ومتثل أقصى اجلزر الرئيسية جنوبا)²كم٩٤,٦٣٠مساحتها (مينداناو ) ١(

وتقع فيها قمة جبل آبو الربكاين . ية إىل حد كبريليس هلا شكل منتظم، فهي جبل. سكان الفلبني، ويسكنها معظم مسلمي الفلبني
 .أعلى قمة جبلية يف الفلبني
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لقد أرسلين أهل تلك اجلزيرة يستفتونك .. وهي جزيرة يسكنها أكثر مسلمي الفلبني .. الكربى  جزر الفلبني
  .فإن أذنت يل حتدثت، وإال جلست.. بالكسب واملعاش سائل ترتبط يف م

  .يسألونك عن أفضل الكسب: أشار إليه سحنون باإلجياب، فأخرج ورقة، وراح يقرأ منها
 :(  سئل أي الكسب أفضل ؟ قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ رافع بن خديج لقد حدث : قال

   ١)عمل الرجل بيده، وكل عمل مربور
  .ويسألونك عن حق الوالد يف استعمال مال ولده: ال السائلق

يا رسول اهللا، إن يل ولدا وماال وإن أيب يريد : أن رجال قالـ رضي اهللا عنه ـ جابر لقد حدث : قال
  ٢)بيكأنت ومالك أل:(  أن جيتاح مايل قال

أنت :(  مايل، فقال إن أيب جيتاح: فقال أتى أعرايب رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عمر و
  ٣)ومالك البيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أوالدكم من كسبكم، فكلوه هنيئا

إن أيب يريد أن يأخذ مايل، : فقال أن رجال أتى النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن عمر بن اخلطاب و
  ٤)بيكأنت ومالك أل:( فقال

يا رسول : أة جليلة كانت من نساء مضر، فقالتأن امرـ رضي اهللا عنه ـ عن سعد بن أيب وقاص و
  ٥)الرطب تأكلنه ودينه:( اهللا، أنأكل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما حيل لنا من أمواهلم ؟ قال

  .ويسألونك عن أموال السالطني: قال السائل
ما (: قال عن حكم أموال السلطان، سئل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ الرباء لقد حدث : قال

  ٦)آتاك اهللا تعاىل منها من غري مسألة وال إشراف نفس، فكله ومتوله
  .هل جيوز له أن يشترط عدم اخلديعة.. ويسألونك عمن خيدع يف البيع : قال السائل

يا نيب : فقال سأل رجل رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعاىل عنهما  -عن ابن عمر لقد حدث : قال
  ٧)ويل اخليار ثالثة أيام ،ال خالبة :إذا بايعت فقل:(  يع فقال لهاهللا، إين أخدع يف الب

كان يبتاع، وكان يف عقله ضعف  أن رجال كان على عهد رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و
يا رسول اهللا، إين ال أصرب : فنهاه، فقال يا رسول اهللا، احجر عليه، فدعاه نيب اهللا : فقالوا فأتى أهله النيب 

  ١)هاء وهاء وال خالبة(: إذا بايعت، فقل: ن البيع، فقالع
  .ويسألونك عن حتويل اخلمر خال ألجل بيعها: قال السائل

                                                
 .رواه أمحد) ١(
 .ابن ماجةرواه ) ٢(
 .أمحد وابن ماجةرواه ) ٣(
 .فرادالبزار والدارقطين يف األرواه ) ٤(
 .أبو داودرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(
 .مالك وأمحد والنسائي ومحيد  أبو داود والطيالسي وعبد بنرواه البخاري ومسلم و) ٧(
 .أمحد والترمذيرواه ) ١(
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: عن أيتام ورثوا مخرا، فقال أن أبا طلحة سأل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ أنس لقد حدث : قال
  ١)ال(: أفال أجعلها خال ؟ قال: أهرقها، قال

 كان عندنا مخر ليتيم، فلما نزلت املائدة، سألت رسول اهللا : قالهللا عنه ـ ـ رضي اعن أيب سعيد و
  ٢)أهريقوه:(  إنه ليتيم، قال: وقلت
أهرق :(  يتام يف حجري فقاليا نيب اهللا، إين اشتريت مخرا أل: أنه قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب طلحة و

  ٣)اخلمر واكسر الدنان
  .ميلكون ويسألونك عن بيع ما ال: قال السائل

يا رسول اهللا، إن الرجل ليأتيين فرييد : قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ حكيم بن حزام لقد حدث : قال
  ٤)ال تبع ما ليس عندك:(  مين البيع، وليس عندي ما يطلب، فأبتاع له من السوق ؟ قال

يا : فقلت ابتعت طعاما من طعام الصدقة، ورحبت فيه قبل ما قبضته، فأتيت رسول اهللا : قاله عنو
يا بن أخي ال تبيعن شيئا حىت :( رسول اهللا إين أبتاع هذه البيوع، فما حيل يل منها، وما حيرم علي منها، قال

  ٥)تقبضه
  .ويسألونك عن وقت بيع الثمار: قال السائل

: قيل ،ى عن أن تباع الثمرة حىت تشقح أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ جابر لقد حدث : قال
  ٦)حتمار وتصفار ويؤكل منها(: ، قالوما تشقح

  .ويسألونك عن بيع املاء: قال السائل
فدخل بينه وبني قميصه فجعل  استأذن أيب النيب : امرأة يقال هلا يسة عن أبيها قاللقد حدثت : قال

ما الشئ  املاء، قال يا رسول اهللا: يا رسول اللله، حدثين بالشئ الذي ال حيل منعه قال: يقبل ويلتزم، مث قال
  ٧)أن تفعل اخلري خري لك:(  يا نيب اهللا، ما الشئ الذي ال حيل منعه ؟ قال: قال ،)امللح:( الذي ال حيل منعه قال

ويسألونك عن تلك املساومات وما حيصل فيها من إخفاء البائع للثمن الذي يريد أن يبيع به، : قال السائل
  .ومثله املشتري

يف بعض عمره،  أتيت رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ ر قيلة أم بين أمنالقد حدثت : قال
يا رسول اهللا، إين امرأة أبيع وأشتري فرمبا أردت أن أشتري السلعة فأعطى ا أقل مما أريد أن آخذها : فقالت

يد به مث زدت مث زدت حىت آخذها بالذي أريد أن آخذها به، رمبا أردت أن أبيع السلعة فاستمت ا أكثر مما أر

                                                
 .أبو داود والترمذي وصححهرواه ) ١(
 .أمحد والترمذي، وحسنهرواه ) ٢(
 .أبو داود والترمذيرواه ) ٣(
 .أمحد والترمذي والثالثة وحسنهرواه ) ٤(
 .أمحد والدارقطينرواه ) ٥(
 . أمحد والدارقطينرواه ) ٦(
 .أبو داودرواه ) ٧(
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ال تفعلي :(   نقصت حىت أبيعها بالذي أريد أن أبيعها به، فقال يل رسول اهللا أن أبيعها به مث نقصت مث
  ١)هكذا يا قيلة، ولكن إذا أردت أن تشتري شيئا فأعطي به الذي تريدين أن تبيعيه، أعطيت أو منعت

  .ويسألونك عن بيع التمر بعضه ببعض متفاوت الوزن: قال السائل
بتمر برين فقال من أين  جاء بالل إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ سعيد حدث أبو  لقد: قال

عني  ،أوه عني الربا:(  عند ذلك كان عندنا متر ردئ، فبعث صاعني بصاع فقال النيب : هذا يا بالل ؟ فقال
  ٢)ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر مث اشتريه ،ال تفعل ،الربا

 استعمل رجال على خيرب، فجاءهم أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهما ـ يب سعيد وأيب هريرة عن أو
ال، واهللا يا رسول اهللا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني : أكل متر خيرب هكذا؟ قال: بتمر جنيب فقال

  )ال تفعل بع اجلمع بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنيبا:( والصاعني بالثالثة، فقال 
  .ويسألونك عن الصرف: قال السائل

كنا تاجرين على عهد رسول : قاالـ رضي اهللا عنهما ـ الرباء بن عازب وزيد بن أرقم لقد حدث : قال
  ٣)إن كان يدا بيد فال بأس، وإن كان نسيئا فال يصلح:(  فسألناه عن الصرف، فقال اهللا 

  .ويسألونك عما يسمى ربا الفضل: قال السائل
ال تبيعوا الدينار بالدينارين، وال :(  قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر  لقد حدث: قال

يا : فقام إليه رجل فقال ،)الدرهم بالدرمهني، وال الصاع بالصاعني، فإين أخوف عليكم الرما، والرما هو الربا
  ٤)س إذا كان يدا بيدال بأ:(  رسول اهللا، أرأيت الرجل يبيع الفرس باالفراس والنجيبة باالبل؟ قال

ال : كنت أبيع االبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم فقال: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمر و
  .٥تبيعوا الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرمهني

أيتها : أنه سأل سعد بن أيب وقاص عن البيضاء بالسلت فقالـ رضي اهللا عنه ـ زيد بن عياش وعن 
يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال  مسعت رسول اهللا : وقال ،فنهاه عن ذلك: البيضاء، قال: الأفضل؟ ق

  ):٦نعم، فنهاه عن ذلك: قال )أينقص الرطب إذا يبس؟.  
  .ويسألونك عن بيع السلم: قال السائل

مل ؟ : تال، قل: يطلع؟ قال أن رجال أسلف يف خنل قبل أنـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدث : قال
قبل أن يطلع النخل، فلم تطلع النخل شيئا ذلك  ن رجال أسلم يف حديقة خنل على عهد رسول اهللا أل: فقال

 إمنا بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إىل رسول اهللا  :هو يل حىت يطلع، وقال البائع: العام، فقال املشتري
                                                

 .البيهقيرواه ) ١(
 .البيهقيرواه ) ٢(
 .مسلم وعبد الرزاقرواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(
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وال تسلموا  ، تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منهمل:( ال، قال: قال ،)أخذ من خنلك شيئا؟:(  فقال للبائع
  ١)يف خنل حىت يبدو صالحه

  .ويسألونك عن التالعب بالديون وعدم أدائها: قال السائل
أرأيت إن : فقال أن رجال أتى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن جحش لقد حدث : قال

  ٢)آنفا إال الدين سارين به جربيل (: ىل قالاجلنة، فلما و: جهدت بنفسي ومايل، فماذا يل؟ قال
أرأيت أن جاهدت بنفسي ومايل : فقال أن رجال أتى النيب ـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر بن عبد اهللا و

إن مل يكن  ،نعم(: نعم فأعاد ذلك مرتني أو ثالثا قال: قال ،فقتلت صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر أدخل اجلنة
  ٣)ؤهعليك دين ليس عندك وفا

، )أعوذ باهللا من الكفر والدين:(  يقول مسعت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب سعيد و
  ٤)نعم:( فقال رسول اهللا  ،يا رسول اهللا، أيعدل الدين بالكفر: فقال رجل

يا : إذ أيت جبنازة فقالوا كنا جلوسا عند رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ كوع عن سلمة بن األو
أال نصلي عليه؟ مث أيت جبنازة : هل ترك عليه دينا؟ قالوا: ال، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: يب اهللا، صل عليها، قالن

ثالث : ثالثة دنانري، قال: هل ترك من شئ؟ قالوا: ال، قال: هل ترك عليه من دين؟ قالوا: بعد ذلك، فقال
: ال، قال: هل ترك من شئ؟ قالوا: نعم قال: الواهل ترك عليه من دين، ق: فأتى بالثالثة، فقال: كيات، قال

  .٥يا رسول اهللا، علي دينه فصل عليه: صلوا على صاحبكم، فقال رجل من االنصار يقال له أبو قتادة
كان يؤيت بالرجل املتوىف عليه الدين فيسأل هل  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة  و

صلوا على صاحبكم، فلما فتح اهللا عليه الفتوح : ك وفاء صلى عليه، وإال قالترك لدينه فضال؟ فإن حدث أنه تر
  ٦)أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم من تويف وعليه دين، فعلي قضاؤه ومن ترك ماال فلورثته(: قال

  .هل يؤجرون يف القرض، كما يؤجرون يف الصدقات: ويسألونك: قال السائل
رأيت ليلة أسرى يب على باب :(  قال رسول اهللا : ي قال ـ رضي اهللا عنه ـأنس لقد حدث : قال

  ١)الصدقة بعشر أمثاهلا، والقرض بثمانية عشر: اجلنة مكتوبا
  .ويسألونك عمن رد دينه بأوىف مما أعطى من غري أن يشترط صاحب الدين ذلك عليه: قال السائل

بل، فجاءه سن من اإل يب كان لرجل على الن: هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  قاللقد حدث أبو : قال
أوفيتين أوىف اهللا  :فقال، )أعطوه:(  فطلبوا سنه فلم جيدوا إال سنا فوقها، فقال، )أعطوه:(  يتقاضاه، فقال 

                                                
 .البيهقيرواه ) ١(
 .البيهقيرواه ) ٢(
 .أمحدرواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .أمحدرواه ) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
 .البيهقيرواه ) ١(
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  ١)إن خياركم أحسنكم قضاء:(  قال النيب ، فبك
يا  :بكرا، فأتيته أتقاضاه، فقلت بعت من النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن العرياض بن سارية و

يا رسول اهللا، هذا خري من : يومئذ مجال قد أسن، فقال رسول اهللا  فأعطاه ،رسول اهللا، أقضين مثن بكري
  ٢)إن خري القوم أحسنهم قضاء:(  فقال رسول اهللا : بكري قال

  .تلك اليت جيدها املرء، وال يعرف صاحبها..  ٣ويسألونك عن اللقطة: قال السائل
:( سئل عن اللقطة فقال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ اجلهين زيد بن خالد لقد حدث : قال

بل؟ فضالة اإل: ، قال)فإن جاء صاحبها فأدها إليه ،مث عرفها سنةـ وعاها وعفاصها : أو قالـ اعرف وكاءها 
مالك وهلا، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد املاء، وترعى الشجر، فذرها حىت :( فغضب حىت امحرت وجنتاه، فقال 

  ٤)خيك أو للذئبهي لك أو أل(: فضالة الغنم، قال: ، قال)لقاها راي
ال حتل اللقطة، من التقط :( عن اللقطة قال سئل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و

ذي جر وبني الشيئا، فليعرفه، فإن جاء صاحبها فلريدها إليه، فإن مل يأت فليتصدق ا، فإن جاء فليخريه بني األ
  ٥)له

..  ٦أذربيجانإا عاصمة .. ال شك أنكم تعرفوا .. أنا من باكو : جلس الفلبيين، فقام رجل آخر، وقال
  .فإن أذنت يل حتدثت، وإال جلست.. بالتطوعات واهلباتلقد أرسلين أهلها يستفتونك يف مسائل ترتبط 

  .بني األوالد يف العطية يسألونك عن التفريق: أشار إليه باإلجياب، فأخرج ورقة، وراح يقول
إين : فقال إن أباه أيت به إىل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ النعمان بن بشري لقد حدث : قال

ال تشهدين (: قال، ويف رواية )فارجعه:( ال، قال: قال )أكل ولدك حنلت مثله؟:( حنلت ابين هذا غالما، فقال
  ٧)على جور

  أيهم أوىل ا؟.. اليت تعطى للجريان ويسألونك عن اهلدية : قال السائل
يا رسول اهللا، إن يل جارين فإىل أيهما : قلت: قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة لقد حدثت : قال

  ١)إىل أقرما منك بابا:( أهدي؟ قال
  أي الصدقة خري وأفضل وأعظم أجرا؟ويسألونك : قال السائل

                                                
 .البخاريرواه ) ١(
 .أمحد والنسائيواه ر) ٢(
  . وكل نثارة من سنبلٍ أو مترٍ لقط، من لقط أي أخذ الشيء من األرض : لغة: اللقطة) ٣(
 .أو الشيء الّذي جيده املرء ملقى فيأخذه أمانةً، هي املال الضائع من ربه يلتقطه غريه  :شرعاًو
 .مالك وأمحد وابن ماجة وأبو داودرواه البخاري ومسلم و) ٤(
 .الدارقطينرواه  )٥(
وقد حصلت على استقالهلا عام . أذربيجان دولة إسالمية تقع يف منطقة جبال القوقاز، على الشاطئ الغريب لبحر قزوين) ٦(

 .بعد أن استمرت ما يقرب من سبعني عاما جزًءا من االحتاد السوفيييت السابق. م١٩٩١هـ، ١٤١٢
 )جورال أشهد على (: ويف رواية، البخاريرواه ) ٧(
 .عبد بن محيد وأمحد والبخاري وأبو داودرواه ) ١(



 ٤٧٣

صدق وأنت صحيح شحيح ختشى الفقر، وتأمل أن تت:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  ١)لفالن كذا أو لفالن كذا وقد كان لفالن: الغىن، وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم، قلت

 ،)أتدري أي الصدقة أفضل؟:(  قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن عبد اهللا بن مسعود و
  ٢)دكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لنب الشاة أو لنب البقرةاملنيحة أن مينح أح:(  اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا

  .ويسألونك عمن يريد أن يتصدق مباله كله يف سبيل اهللا: قال السائل
يعودين يف عام حجة  جاءين رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ سعد بن أيب وقاص لقد حدث : قال

لغ يب من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وال يرثين إال ابنة يا رسول اهللا، قد ب: الوداع من وجع اشتد يب، فقلت
: ال، قلت: ال، قلت فالشطر يا رسول اهللا؟ قال: ال، قلت فثلثي مايل؟ قال: يل، أفأتصدق مبايل كله؟ قال

كثري، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة وإمنا تأكل  الثلث، والثلث:( فالثلث؟ قال
  ٣)لك صدقة وإنك أن تدع أهلك خبري خري لك من أن تدعهم يتكففون الناسامرأتك من ما

  .ويسألونك عن الصدقة عن امليت الكافر: قال السائل
أن جده العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة ـ رضي اهللا عنه ـ عمرو لقد حدث عبد اهللا بن : قال

حىت أسأل رسول : فقال ،أن يعتق عنه اخلمسني الباقية فأراد ابنه عمرو ،رقبة، فأعتق عنه ابنه هشام مخسني رقبة
يا رسول اهللا، إن أيب أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه مخسني، وبقيت : فقال فأتى النيب  اهللا 

أو  ،إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه:( عليه مخسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول اهللا 
  ٤)بلغه ذلكحججتم عنه 

  .ويسألونك عن األكل من مال اليتيم للمضطر: قال السائل
إين فقري، وليس : فقال أن رجال أتى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عمرو لقد حدث عبد اهللا بن : قال

  ٥)كل من مال يتيمك غري مسرف وال مبادر وال متأثل:(  فقال :يل شئ ويل يتيم، قال
إا عاصمة .. ال شك أنكم تعرفوا .. طَشقَندأنا من : وقال جلس األذري، فقام رجل آخر،

فإن أذنت يل حتدثت، .. بالفرائض واملواريثلقد أرسلين أهلها يستفتونك يف مسائل ترتبط ..  ١أوزبكستان
  .وإال جلست

 يسألونك عن نصيب األب يف مرياث ابنه إن كان لالبن: أشار إليه باإلجياب، فأخرج ورقة، وراح يقول
  .فرع وارث

                                                
 .مسلم وأبو داود والبيهقيرواه ) ١(
 .أمحدرواه ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .أبو داودرواه ) ٤(
 .أبو داود والنسائيرواه ) ٥(
هوريات االحتاد السوفيييت عاما كان خالهلا أحد مج ٧٠م، بعد ١٩٩١أوزبكستان بلد إسالمي يف وسط آسيا استقل عام ) ١(

 )سابقًا(



 ٤٧٤

إن ابين مات : فقال أتى رسول اهللا  أن رجالـ رضي اهللا عنه ـ عمران بن احلصني لقد حدث : قال
إن (: فلما وىل دعاه، قال ،)لك سدس آخر(: قال ،فلما أدبر ،)لك السدس:( فما يل من مرياثه؟ فلما أدبر قال

  ١)السدس االخر طعمة
  .ويسألونك عن معىن الكاللة: قال السائل

ما :(  عن الكاللة فقال سألت رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ الرباء بن عازب لقد حدث : الق
  ٢)خال الولد والوالد
  .العمة واخلالةويسألونك عن مرياث : قال السائل

عن مرياث العمة واخلالة،  سئل رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة لقد حدث أبو : قال
: فأتى الرجل، فقال ،)أين السائل عن مرياث العمة واخلالة؟(: ، مث قال)يأتيين جربيلال أدري حىت :(فقال

  ٣)سارين جربيل أنه ال شئ هلما(
  .ويسألونك عن املرياث بالوالء: قال السائل

ما السنة يف الرجل يسلم على : يا رسول اهللا: قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ متيم الداري لقد حدث : قال
   ٤)هو أوىل الناس مبحياه ومماته:(  قال ؟املسلمنييدي الرجل من 
  هل ميكن أن يرث املرء ما كان قد وهبه للميت؟: ويسألونك: قال السائل

كنت تصدقت على أمي : فقالت أن امرأة أتت رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ بريدة لقد حدث : قال
  ٥)جعت إليك يف املرياثقد وجب أجرك ور:( بوليدة، وإا ماتت وتركت تلك الوليدة قال

وإا ، يا رسول اهللا، إين أعطيت أمي حديقة يف حياا: أن رجال قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عمرو و
إن اهللا تبارك وتعاىل رد عليك :( ـ  أحسبه قالـ  فقال رسول اهللا  ،توفيت ومل تدع وارثا غريي

  ٦)وقبل صدقتك ،حديقتك
  :األسرة

إا عاصمة .. ال شك أنكم تعرفوا .. دوشانيبأنا من : آخر، وقال جلس الطشقندي، فقام رجل
فإن أذنت يل حتدثت، وإال .. بفقه األسرةلقد أرسلين أهلها يستفتونك يف مسائل ترتبط ..  ١طاجكستان

  .جلست
  النساء خري؟يسألونك أي : أشار إليه باإلجياب، فأخرج ورقة، وراح يقول

                                                
 .أمحد والدارقطينرواه ) ١(
 .أبو الشيخ يف كتاب الفرائضرواه ) ٢(
 .مل يسنده غري مسعدة عن حممد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسلوالدارقطين رواه ) ٣(
 .أبو داود والترمذيرواه ) ٤(
 .أبو داود والترمذيرواه ) ٥(
 .أمحدرواه ) ٦(
 ٦٠م بعد مرور ما يزيد على ١٩٩١أصبحت مستقلة عام . ان دولة إسالمية ذات طبيعة جبلية يف وسط آسياطاجكست) ١(

 .عاما كانت خالهلا من مجهوريات االحتاد السوفيييت السابق



 ٤٧٥

اليت تسره إذا نظر وتطيعه، إذا أمر، وال ختالفه فيما يكره :( قاللك، فعن ذ لقد سئل رسول اهللا : قال
  ١)يف نفسها أو ماله

لو علمنا أي املال خري : ملا نزل يف الذهب والفضة ما نزل قالوا: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ثوبان و
  ٢)أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه:( فنتخذه، قال 

  .ويسألونك عن حق الزوجة على زوجها: السائلقال 
يا رسول اهللا، ما حق زوجة أحدنا : قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ معاوية بن حيدة لقد حدث : قال
وال تضرب الوجه وال تقبح وال جر إال يف  ،وتكسوها إذا اكتست ،أن تطعمها إذا طعمت(: عليه؟ قال

  ٣)البيت
أطعموهن مما (: قال ؟يا رسول اهللا، ما تقول يف نسائنا: قلت: ، قالعن ز بن حكيم عن أبيه عن جدهو

  ٤)تأكلون واكسوهن مما تكسون، وال تضربوهن وال تقبحوهن
  أله فيها أجر؟.. ويسألونك عن عالقة الزوج بزوجته : قال السائل

يا : لوا، قا)ويف بضع أحدكم صدقة:( قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ذر لقد حدث أبو : قال
أرأيت لو وضعها يف حرام ؟ أكان عليه وزر ؟ :( رسول اهللا، أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال

  ٥)فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر
  .ويسألونك عمن ترك الزواج مع القدرة عليه: قال السائل

عكاف بن : رجل يقال له دخل على رسول اهللا  :قالـ رضي اهللا عنه ـ ذر لقد حدث أبو : قال
وال : قال  )وال جارية؟(: ال، قال: قال  )يا عكاف، هل لك من زوجة؟:(  بشر التميمي، فقال له النيب 

أنت إذا من إخوان الشياطني، ولو كنت يف :( وأنا موسر خبري، قال: قال  )وأنت موسر خبري؟:( جارية، قال 
اركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، أبالشيطان مترسون، النصارى كنت من رهبام، إن سنتنا النكاح، شر

ما للشيطان من سالح أبلغ يف الصاحلني من النساء، إال املتزوجون، أولئك املطهرون املربءون من اخلنا، وحيك 
ومن كرسف يا رسول : ، فقال له بشر بن عطية )يا عكاف، إن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف

ان يعبد اهللا بساحل من سواحل البحر ثالمثئة عام، يصوم النهار، ويقوم الليل، مث إنه كفر رجل ك:(  اهللا؟ قال
باهللا العظيم يف سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة اهللا، عز وجل، مث استدركه اهللا ببعض ما كان 

قد (: ا رسول اهللا، قال زوجين ي: ، قال)منه، فتاب عليه، وحيك يا عكاف تزوج، وإال فأنت من املذبذبني
  ١)زوجتك كرمية بنت كلثوم احلمريي

                                                
 .أمحد والنسائيرواه ) ١(
 . الترمذيرواه ) ٢(
 .أبو داود بسند حسنرواه ) ٣(
 .أبو داودرواه ) ٤(
 .مسلمرواه ) ٥(
 .وأمحد عبد الرزاقرواه  )١(



 ٤٧٦

  .ويسألونك عن نظر الفجأة: قال السائل
  .١عن نظرة الفجأة؟ فأمرين أن أصرف بصري سألت رسول اهللا : عمرو بن جرير قاللقد حدث : قال

  .ويسألونك عن النظر ملن يريد أن يتزوجها: قال السائل
فأتاه رجل فأخربه أنه  كنت عند رسول اهللا : قالاهللا عنه ـ  ـ رضيهريرة لقد حدث أبو : قال

فاذهب فانظر إليها، فإن يف :(  ال، قال: قال ،)أنظرت إليها؟:(  تزوج امرأة من االنصار، فقال رسول اهللا 
  .يعين حوال ،٢)أعني االنصار شيئا
  .ويسألونك عن استئذان النساء يف تزوجيهن: قال السائل

عن اجلارية ينكحها أهلها،  سألت رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ ائشة علقد حدثت : قال
  ٣)ذلك إذا، إذا هي سكتت:(  قال، فإا تستحي: قلت ،)نعم تستأمر:(  أتستأمر أم ال؟ فقال رسول اهللا 

ر حىت مي حىت تستأمر، وال البكال تنكح األ:(  قال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب هريرة و
  ٤)تسكت:(  يا رسول اهللا، كيف إذا قال: قالوا ،)تستأذن

  .ويسألونك عمن تزوج يف مرض خيشى من موته فيه: قال السائل
نصار امرأة يف مرضه، تزوج رجل من األ: قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد اهللا بن معقل لقد حدث : قال

  ٥)النكاح جائز، وال يكون من الثلث:( فقال ،ال جيوز، هذا من الثلث، فرفع ذلك إىل رسول اهللا : فقالوا
  .ويسألونك عن تأخري إعطاء املهر: قال السائل

سئل عن رجل تزوج امرأة، وفرض هلا  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث : قال
  ٦)ال يدخل ا حىت يعطيها شيئا ولو نعليه:(  هل يدخل ا ومل يعطها شيئا؟ فقال

  .ويسألونك عن احتجاب املرأة عن أخيها من الرضاع: ئلقال السا
أن أفلح أخا أيب القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من ـ رضي اهللا عنها ـ عائشة لقد حدثت : قال

فأمرين أن ( ،أخربته بالذي صنعت الرضاعة بعد أن نزل احلجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول اهللا 
  ١)آذن له

  ويسألونك عن الرضعات القليلة هل تؤثر يف احملرمية أم ال؟: قال السائل
وهو يف بييت،  دخل أعرايب على رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ أم الفضل لقد حدثت : قال

وىل، أا أرضعت امرأيت إين كانت يل امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأيت األ! يا نيب اهللا: فقال

                                                
 .حسن صحيح والنسائي: أبو داود الطيالسي وأمحد ومسلم وأبو داود والترمذي وقالرواه ) ١(
 .مسلمرواه ) ٢(
 .مسلمرواه ) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(
 .الدارقطينرواه ) ٥(
 .البخاريرواه ) ٦(
 .رواه البخاري) ١(



 ٤٧٧

  ١)مالجتانمالجة وال اإلال حترم اإل:(  تني فقال نيب اهللا احلدثى، رضعة أو رضع
  .ويسألونك عن شرب الكبري لنب املرأة لتصبح حمرما عليه إذا دعت الضرورة إىل ذلك: قال السائل

جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إىل رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة لقد حدثت : قال
 يب حذيفة، وإن اهللا تعاىل قد أنزل يف كتابه العزيز أل إن ساملا كان يدعى: فقالت: ﴿ هِمائآبل موهعاد ﴾
أرضعيه :(  فقال النيب  ،ضيق وحنن يف مسوب، وكان يدخل علي، وأنا فضل ،)٥من اآلية: األحزاب(

  ٣)٢حترمي عليه
  .ويسألونك عن الشهود املعتربين يف الرضاع: قال السائل

ما الذي جيوز من الشهود  :أن رجال سأل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدث : قال
  ٤)رجل وامرأة:(  يف الرضاع؟ فقال
  .ويسألونك عمن أسلم وهو متزوج أختني: قال السائل

يا رسول اهللا، إين أسلمت، وحتيت أختان، : قلت: قالـ رضي اهللا عنه ـ فريوز الديلمي لقد حدث : قال
  ٥)تطلق أيتهما شئ:(  قال

  هل يكفي العقد على الزوجة لتحل لزوجها الذي طلقها ثالثا؟: ويسألونك: قال السائل
طلق رجل زوجته ثالثا فتزوجت زوجا غريه، : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة لقد حدثت : قال

خر ال حىت يذوق اآل:(  فقال فسئل رسول اهللا  ،ول أن يتزوجهافأراد زوجها األ ،فطلقها قبل أن يدخل ا
  ٦)ولمن عسيلتها ما ذاق األ

  .ويسألونك عن نكاح احمللل: قال السائل
أال أخربكم بالتيس :(  قال رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ علقمة بن عامر لقد حدث : قال
  .١مث لعن احمللل واحمللل له ،)هو احمللل:(  بلى يا رسول اهللا، قال: قالوا )املستعار؟

  .عمن أسلم وهو متزوج أكثر من أربع نسوةويسألونك : قال السائل
 أسلمت وعندي مثان نسوة، فذكرت ذلك للنيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ احلارث لقد حدث : قال

  ٢)اختر منهن أربعا، وفارق سائرهن:(  فقال
                                                

 .مسلمرواه ) ١(
هنا ما فهمه احلاقدون الذين مألوا كتبهم ومواقعهم بالتشنيع على هذا، بل املراد منه إعطاء لنب املرأة  ليس املراد بالرضاعة) ٢(

فقه األسرة (من سلسلة ) موانع الزواج(للرجل الذي تريد أن حترم عليه، وهي مسألة خالفية طويلة، وقد حتدثنا عن تفاصيلها يف 
 )برؤية مقاصدية

 .عبد الرزاقرواه ) ٣(
 .أمحداه رو) ٤(
 .الشافعي وأبو داود وابن ماجةرواه ) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم) ٦(
 .ابن ماجة والدارقطينرواه ) ١(
 .الشافعي وأبو داود والدارقطين والطحاوي والبغوي وابن قانعرواه ) ٢(



 ٤٧٨

 أسلمت وعندي مخس نسوة، فسألت النيب : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن نوفل بن معاوية الرملي و
  ١)وأمسك أربعا ،واحدة فارق:( فقال

  .ويسألونك عن رجل أسلم، وأسلمت امرأته بعده، وكانت مشركة: قال السائل
مث جاءت  ،رجال جاء مسلما على عهد رسول اهللا  أنـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث : قال

  .٢ يا رسول اهللا، إا كانت أسلمت معي، فردها عليه رسول اهللا : امرأته مسلمة بعده، فقال
  .ويسألونك عن العزل: قال السائل

فما قضى اهللا تعاىل فهو كائن،  ،اصنعوا ما بدا لكم:(  قالعن ذلك، ف لقد سئل رسول اهللا : قال
  ٣)وليس كل املاء يكون الولد

يارسول اهللا، أفيكون لنا االماء فنعزل : املسلمني، فقالوا جاء ناس من: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن جابر و
بت يهود، ولو أراد اهللا تعاىل أن خيلقه ذك:(  زعمت يهود أا املوءودة الصغرى، فقال رسول اهللا عنهن؟ و
  ٤)مل يرده
ال عليكم أن ال :(  سئل عن العزل، فقال أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب سعيد اخلدري و

  ٥)تفعلوا، فإن اهللا تعاىل كتب من هو خالق إىل يوم القيامة
  .ويسألونك عن أخذ املرأة من مال زوجها إن كان مينعها نفقتها: لقال السائ

يا : فقالت إن هند بنت عتبة أتت رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة لقد حدثت : قال
 رسول اهللا، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه، وهو ال يعلم ؟ فقال

  ٦)كفيك، وولدك باملعروفخذي ما ي:( 
  .ويسألونك عن النفقة على األهل: قال السائل

:( يا رسول اهللا، عندي دينار، قال: جاء رجل، فقال :قالـ رضي اهللا عنه ـ هريرة لقد حدث أبو : قال
  ١)أنفقه على أهلك:(  عندي آخر ؟ قال: ، قال)أنفقه على ولدك:( قال ،عندي آخر: ، قال)أنفقه على نفسك

وكانت امرأة صناعا، وكانت تبيع وتصدق، ـ رضي اهللا عنها ـ رائطة امرأة عبد اهللا بن مسعود عن و
ما أحب إن مل يكن يف : لقد شغلتين أنت وولدك، فما أستطيع أن أتصدق معكم، فقال: فقالت لعبد اهللا يوما
  ٢)ا أنفقت عليهملك أجر م:(  فقال هلا رسول اهللا  فسأال عن ذلك رسول اهللا  ،ذلك أجر أن تفعلي
  .ويسألونك عن الطالق يف احليض: قال السائل

                                                
 .الشافعيرواه ) ١(
 .أمحد والترمذي، وصححهرواه ) ٢(
 .أمحد ومسلم وأبو داود والبيهقيرواه ) ٣(
 .عبد الرزاق والترمذيرواه ) ٤(
 .أمحد ومسلمرواه ) ٥(
 .الشافعي والدارقطينرواه البخاري ومسلم و) ٦(
 .البيهقيرواه ) ١(
 .أمحدرواه ) ٢(



 ٤٧٩

ـ رضي أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدث : قال
لرياجعها، مث ميسكها حىت تطهر وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها :(  فتغيظ فيه، مث قال لرسول اهللا اهللا عنه ـ 

إِذَا طَلَّقْتم النساَء ﴿ : مث قرأ رسول اهللا  ،)ميسها، فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء طاهرا قبل أن
 هِنتدعل نن، )١من اآلية: الطالق(﴾فَطَلِّقُوه١أي قبل عد.  
  .ويسألونك عمن ميلك حق التطليق: قال السائل

يشكو، أن مواله زوجه، وهو  رجال جاء إىل النيب  أنـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث : قال
مث  ،ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم:( يريد أن يفرق بينه وبني امرأته، فحمد اهللا تعاىل، وأثىن عليه مث قال

  ٢)إمنا ميلك الطالق من أخذ بالساق يريدون أن يفرقوا بينهم؟ أال
، )٢٢٩من اآلية: البقرة(﴾  الطَّالق مرتان﴿ :عاىل كيف يكون الطالق ثالثا، وقد قال ت: قال السائل

  .فذكر مرتني، ومل يذكر الثالثة
من : البقرة(﴾ الطَّالق مرتان﴿ :يا رسول اهللا، أرأيت قول اهللا تعاىل:  قالرجاللقد روي يف لك أن : قال

  ٣)٢٢٩من اآلية: البقرة(﴾  بِإِحسان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح ﴿ :قال ؟فأين الثالثة )٢٢٩اآلية
  .ويسألونك عمن أتى زوجته اليت ظاهر منها قبل أن يكفر: قال السائل

وقد ظاهر من امرأته، فوقع  أن رجال أتى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث : قال
وما محلك على :(  أكفر، فقال يا رسول اهللا، إين قد ظاهرت من زوجيت، فوقعت عليها قبل أن: عليها فقال

  ٤)فال تقرا حىت تفعل ما أمرك اهللا به:(  قال، رأيت خلخلها يف ضوء القمر: قال )ذلك، يرمحك اهللا؟
  .ويسألونك عمن شك يف ولده بسبب عدم مشاته له: قال السائل

ين أنكرته؟ فقال له يا رسول اهللا، ولد يل غالم أسود، وإ: فقال أن رجال أتى رسول اهللا لقد روي : قال
 )هل فيها من أورق؟:(  محر، قال: قال ،)فما ألواا؟:(  نعم، قال: قال )هل لك من إبل؟:(  رسول اهللا 

ومل  )!ولعل هذا عرق نزعه:(  عرق نزعها، قال: قال )فأىن ترى ذلك جاءها؟:(  إن فيها لورقا، قال: قال
  .١يرخص له يف االنتفاء منه

  .ك عن الشبه املدعم بالشبهةويسألون: قال السائل
إن أيب زمعة مات، وترك أم ولد : فقلت أتيت رسول اهللا : بنت زمعة قالتلقد روي يف ذلك أن : قال

أما أنت :(  فقال هلا: الرجل الذي ظنناها به، قال له وإنا كنا نظنها برجل، وإا ولدت فخرج ولدها يشبه
  ٢)فاحتجيب منه، فليس بأخيك وله املرياث

                                                
 .وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن املنذر وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقيرواه البخاري ومسلم ) ١(
 .الدارقطينرواه ) ٢(
 .أمحد وغريه عن أيب ذر والدارقطين عن أنسرواه ) ٣(
 .الترمذي والبيهقي والدارقطينرواه ) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .أمحدرواه ) ٢(



 ٤٨٠

  .ويسألونك عن حق املرأة يف احلضانة: السائل قال
يا رسول اهللا، إن ابين : فقالت أن امرأة أتت رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر لقد حدث : قال

هذا كان بطين له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقين وأراد أن ينتزعه مين، فقال هلا 
  ١)ه ما مل تنكحيأنت أحق ب:(  رسول اهللا 

  .ويسألونك عن عدة اليت ختتلع من زوجها: قال السائل
أن امرأة ثابت بن قيس بن مشاس اختلعت من زوجها ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس لقد حدث : قال

  .٢عدا حيضة فجعل النيب 
  .ويسألونك عن عدة املتوىف عنها زوجها اليت تضع محلها قبل انتهاء العدة: قال السائل

سلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال أن سبيعة األـ رضي اهللا عنه ـ املسور بن خمرمة لقد حدث : الق
  .٣، فاستأذنته أن تنكح فأذن هلا فنكحت فجاءت النيب

أجلهن أن :( عن ذوات االمحال قال أنه سأل رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن املسور بن خمرمة و
  ٤)يضعن محلهن
  :الروادع
إا عاصمة .. ال شك أنكم تعرفوا .. عشق أباد أنا من : ، فقام رجل آخر، وقالاجكستاينطجلس ال
اليت وضعها الشرع لتهذيب نوازع بالروادع لقد أرسلين أهلها يستفتونك يف مسائل ترتبط ..  ٥تركُمانِستان

  .فإن أذنت يل حتدثت، وإال جلست.. النفس األمارة 
  .يسألونك عمن مل يقتل، ولكنه أمر بالقتل: ج ورقة، وراح يقولأشار إليه باإلجياب، فأخر

عن  سئل رسول اهللا : قال مربد بن عبد اهللا عن رجل من أصحاب رسول اهللا لقد حدث : قال
  ١)مر تسع وستون وللقاتل جزء وحسبهفلآل ،قسمت النار سبعني جزءا:(  قالف ،مر والقاتلاآل

  .القتل يف احلرب بادعاء اإلسالم ويسألونك عمن احتمى من: قال السائل
أرأيت إن لقيت : أنه قال لرسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ املقداد بن عمرو الكندي لقد حدث : قال

أسلمت هللا أأقتله يا : رجال من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، مث الذ مين بشجرة فقال
يا رسول اهللا، إنه قطع إحدى يدي، مث قال ذلك بعد ما قطعها، : فقال ،)ال تقتله:( رسول اهللا بعد أن قاهلا؟ قال

ال تقتله، فإن قتلته فإنه مبرتلتك قبل أن تقتله، وإنك مبرتلته قبل أن يقول كلمته اليت :(  فقال رسول اهللا 

                                                
 .أمحد وأبو داودرواه ) ١(
 .أبو داود والترمذيرواه ) ٢(
 .الشافعي وأمحد والبخاريرواه ) ٣(
 .الشافعي وأمحد والبخاريرواه ) ٤(
)٥ (كُمرا من تإسالمي يف وسط آسيا تغلب عليه الصحراء، بقي حنو ان قُطرتا كإحدى مجهوريات االحتاد  ٧٠انِسعام

 .م أصبحت تركمانستان دولة مستقلة١٩٩١كان امسه مجهورية تركمانيا السوفييتية االشتراكية، ويف عام . السوفيييت سابقًا
 .أمحدرواه ) ١(



 ٤٨١

  ١)قال
  .ويسألونك عن حد األمة اليت تقع يف الفاحشة: قال السائل

عن  سئل رسول اهللا : قاالـ رضي اهللا عنهما ـ بن خالد اجلهين هريرة وزيد لقد حدث أبو : قال
مث بيعوها ، إن زنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها:(  مة إذا زنت ومل حتصن؟ قالاأل

  ٢)ولو بضفري
  .ويسألونك عن اإلقرار بالزنا إن كان من طرف واحد: قال السائل

إنه : فقال أن رجال من أسلم جاء إىل رسول اهللا ي اهللا عنه ـ ـ رضسهل بن سعد لقد حدث : قال
  .٣فأنكرت فحده وتركها ،عما قال إىل املرأة فدعاها فسأهلا زىن بامرأة مساها فأرسل النيب 

  هل هو من البينات اليت تقام على أساسها احلدود؟.. ويسألونك عن االعتراف : قال السائل
أيت بلص فاعترف، ومل يوجد  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ  أمية املخزوميلقدحدث أبو : قال

 فقال رسول اهللا : بلى، مرتني أو ثالثا، قال: قال )ما أخالك سرقت؟:( معه متاع، فقال له رسول اهللا 
: قال )أستغفر اهللا، وأتوب إليه: قل:( اقطعوه، مث جاءوا به قال فقطعوه، مث جاءوا به، فقال له رسول اهللا 

  ٤)اللهم، تب عليه:(  ستغفر اهللا، وأتوب إليه، فقال رسول اهللا أ
  هل ميكن تعويض احلدود بغرامات مالية؟: قال السائل

يف املخزومية اليت  أنه قال لرسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ سود مسعود بن األلقد حدث يف ذلك : قال
  .٥، فأمر ا، فقطعت يدها)ن تطهر خري هلاأل:(  يفديها يعين بأربعني أوقية، فقال رسول اهللا : سرقت قطيفة

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .أمحد والبيهقيواه البخاري ومسلم ور) ٢(
 .أمحدرواه ) ٣(
 .أمحدرواه ) ٤(
 .أمحد والبيهقيرواه ) ٥(



 ٤٨٢

  ـ الورع ٢
فلن .. يف العلم، فاقتدوا ا  هذه سنة رسول اهللا : سكت العامة، فالتفت سحنون إىل أهل العلم، وقال

  .ينال الوراثة من مل ينلها
  .فحدثنا عن الركن الثاين: قالوا
وال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع ﴿ :له تعاىل لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا  الركن يف قو: قال

  )٣٦:االسراء(﴾  والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤوالً
 أن رجال أتى رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ جبري بن مطعم فيما حدث به  وطبقه رسول اهللا 

ال أدري : يا جربيل، أي البلدان شر؟ قال( :قال فلما أتاه جربيل  ،)ال أدري(: أي البقاع شر؟ فقال: فقال
يا حممد، إنك : مث مكث ما شاء اهللا أن ميكث، مث جاء فقال فانطلق جربيل  ،حىت أسأل ريب عز وجل

  ١)أسواقها: أي البلدان شر؟ فقال :ال أدري، وإين سألت ريب عز وجل: سألتين أي البلدان شر؟ فقلت
  وعينا هذا، فما السبيل إليه؟: الواق

  .أربعة: قال
  فما هي؟: قالوا
أن ال تتكلموا فيما ال تعلمون، وأن ال تتكلموا بكل ما تعلمون، وأن ال تكتموا ما تعلمون، وأن ال : قال

  .حترفوا ما تعلمون
  .فحدثنا عن األول: قالوا
..  ٢)ري علم كان إمث ذلك على الذي أفتاهمن أفىت بغ:( يف قوله  إليه رسول اهللا أشار هو الذي : قال

وسنة ورثته من بعده، ففي  وقد كان هذا سنة رسول اهللا .. يتكلم إال فيما يعلمفاملفيت الورع هو الذي ال 
فثالث ال ميني فيهن ، وثالث امللعون فيهن، وثالث ! ثالث وثالث وثالث : (  قال رسول اهللا احلديث 

فال ميني للولد مع والده ، وال للمرأة مع زوجها ، وال للمملوك : ليت ال ميني فيهن ، فأما الثالث ا أشك فيهن 
االرض  سيده ، أما امللعون فيهن فملعون من لعن والديه ، وملعون من ذبح لغري اهللا ، وملعون من غري ختوم  مع 

أدري احلدود كفارة  وال ! م ال وال أدري ألعن تبع أ! فعزيز ال أدري أكان نبيا أم ال : ، وأما اليت أشك فيهن 
  ٣)هلها أم الأل

يفيق ، فإذا  ال ختريوين على موسى ، فإن الناس يصعقون ، فأكون أول من :(  ويف حديث آخر قال 
  ٤)استثىن اهللا أكان فيمن صعق فأفاق قبلي ، أو كان ممن : موسى باطش جبانب العرش ، فال أدري 

  .فحدثنا عن التزام ورثته ذا..  عرفنا أن هذا سنة رسول اهللا : قالوا
                                                

 .أمحدرواه ) ١(
 .رواه ابن ماجة) ٢(
 .االمساعيلي يف معجمه ، وابن عساكر عن ابن عباسرواه ) ٣(
 . رواه البخاري ومسلم) ٤(



 ٤٨٣

: صحبت ابن عمر أربعة وثالثني شهرا، فكان كثريا ما يسأل فيقول: قال عتبة بن مسلملقد حدث : قال
  !ال أدري

يسأل أحدهم عن  أدركت مائة وعشرين من األنصار من أصحاب رسول اهللا : وقال ابن أيب ليلى
ا، حىت ترجع إىل األول، وما منهم من أحد حيدث حبديث، أو يسأل املسألة، فريدها هذا إىل هذا، وهذا إىل هذ

    !عن شيء، إال ود أخاه كفاه
  .أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم وإنه لريعد: وقال عطاء بن السائب
  .أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار: وقال عمر بن اخلطاب

  .الناس يف كل ما يستفتونه نون واهللا إن الذي يفيت: وقال ابن مسعود
  .أصيبت مقالته )ال أدري(إذا أخطأ العامل : أو غريه ابن عباسقال و

  فما قال من بعدهم؟..  هؤالء صحابة رسول اهللا : قالوا
اللهم (: التابعني وأفقههم سعيد بن املسيب ال يكاد يفيت، وال يقول شيئا، إال قاللقد كان سيد : قال

  )سلمين، وسلم مين
: إين ال أحسنه، فقال له السائل: وسئل القاسم بن حممد ـ أحد الفقهاء السبعة باملدينة ـ عن شيء فقال

واهللا ال أحسنه، فقال ! ال تنظر إىل طول حلييت، وكثرة الناس حويل: فقال له القاسم، إين جئتك ال أعرف غريك
: فقال القاسم. أيناك يف جملس أنبل منك اليوميا ابن أخي الزمها، فواهللا ما ر: شيخ من قريش جالس إىل جنبه

  .واهللا ألن يقطع لساين أحب إيل من أن أتكلم مبا ال علم يل به
وأنت فقيه العراق؟  )ال أدري(أال تستحي من قول : ال أدري، قيل له: وسئل الشعيب عن مسألة، فقال

: البقرة)(نا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت الْعليم الْحكيمسبحانك ال علْم لَ﴿ : لكن املالئكة مل تستح حني قالوا: فقال
  ) ٣٢من اآلية

  .أولئك الذين انتشرت أقواهلم يف األمصار قرونا طواال.. فحدثنا عن أئمة املذاهب : قالوا
فتيت لوال الفرق من اهللا أن يضيع العلم ما أ: مسعت أبا حنيفة يقول: يوسف قاللقد حدث أبو : قال

  .يكون له املهنأ، وعلى الوزر ،أحدا
كيف أفتيت يف دين اهللا؟ فقد : من تكلم يف شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن اهللا ال يسأله عنه: وقال

  .سهلت عليه نفسه ودينه
من سئل عن مسألة، فينبغي : كان يقولأشدهم يف هذا، وقد حدثين شيوخي عنه أنه مالك شيخنا وكان 
  .ب فيها أن يعرض نفسه على اجلنة والنار، وكيف يكون خالصه يف اآلخرة، مث جييب فيهاله قبل أن جيي

إين ألفكر يف مسألة منذ بضع عشرة سنة، فما اتفق يل فيها رأي : مسعت مالكا يقول: وقال ابن القاسم
  .إىل اآلن

  .رمبا وردت علي املسألة، فأسهر فيها عامة ليلي: ومسعه ابن مهدي يقول
ما أحسن فيها : وجهين أيب مبسألة ـ ومعي صاحبها ـ إىل مالك يقصها عليه، فقال: وقال مصعب
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  .جوابا، سلوا أهل العلم
ال (سئل مالك عن اثنتني وعشرين مسألة، فما أجاب إال يف اثنتني بعد أن أكثر من : وقال ابن أيب حسان
  )حول وال قوة إال باهللا

ال : إذا قلت أنت يا أبا عبداهللا: أوسع من هذا وقال بعضهم العلم: وكان الرجل يسأله عن املسألة، فيقول
 مث أخذ حيتج! وما أنا؟ وأي شيء مرتليت حىت أدري ما ال تدرون؟! ما عرفتين! وحيك: أدري فمن يدري؟ قال
وهذا يضمحل عن  ،وإمنا أهلك الناس العجب وطلب الرئاسة! ال أدري، فمن أنا؟: حبديث ابن عمر يقول

  .قليل
ال : قد ابتلى عمر بن اخلطاب ذه األشياء، فلم جيب فيها، وقال ابن الزبري: جواب آخر معتذرايف وقال 

  !ال أدري: أدري، وابن عمر
إا مسألة خفيفة سهلة، وإمنا : فقال له السائل. سئل مالك عن مسألة، فقال ال أدري: وقال مصعب

ليس يف العلم شيء ! مسألة خفيفة سهلة: وقال ،أردت أن أعلم ا األمري، وكان السائل ذا قدر، فغضب مالك
فالعلم كله ثقيل، وخباصة ما ، )٥:املزمل(﴾  إِنا سنلْقي علَيك قَوالً ثَقيالً﴿ :أما مسعت قول اهللا تعاىل . خفيف
  .يسأل

ولو شئنا أن ننصرف  )ال حول وال قوة إال باهللا(ما مسعت قط أكثر قوال من مالك : قال بعضهمو
  .لفعلنا )٣٢من اآلية: اجلاثـية(﴾  إِنْ نظُن إِلَّا ظَناً وما نحن بِمستيقنِني﴿ احنا مملوءة بقوله ال أدري بألو

دعنا من هذه : وسئل عن مسألة فقال، مسعت أمحد: قال أبو داودحدث .. ومثلهما أمحد بن حنبل 
  !ال أدري: مما فيه االختالف من العلم، فيقول وما أحصى ما مسعت أمحد، سئل عن كثري! املسائل احملدثة

إن كان من يفيت : قال عبداهللا بن مسعود: مث قال. ال أجيبك يف شيء: وجاء رجل يسأله عن شيء فقال
  .الناس يف كل ما يستفتونه نون

  فما تقول يف املوقف ممن يفيت بغري علم؟: قالوا
أبو وأول العقوبة احلجر عليه، وقد كان .. إال العقوبة  وليس للمجرم من جزاء.. هو جمرم كارمني : قال

يقول بوجوب احلجر على املفيت اجلاهل  ـ رغم ذهابه إىل عدم احلجر على السفيه احتراما آلدميتهـ حنيفة 
  .املتالعب بأحكام الشرع

استفيت : ما يبكيك؟ فقال: وقد رأى رجل ربيعة بن أيب عبد الرمحن ـ شيخ اإلمام مالك ـ يبكي، فقال
  !ولبعض من يفيت ههنا أحق بالسجن من السراق: قال! من ال علم له، وظهر يف اإلسالم أمر عظيم

  .وعينا هذا، فحدثنا عن الثاين: قالوا
حبسب :( ، وقوله ١)كفى باملرء إمثا أن حيدث بكل ما مسع:( يف قوله  هو ما أشار إليه رسول اهللا : قال

  ٢)عاملرء من الكذب أن حيدث بكل ما مس
                                                

 .أبو داودرواه ) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
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  فما يف هذا من الورع الذي جيب على املفيت أن ميارسه؟: قالوا
، فقد يكون ما يتكلم فيه غري صحيح، فيتحمل وزر ال يتكلم يف كل ما يعلماملفيت الوارث هو الذي : قال

  .نقل الكذب وإشاعته، وقد يكون ما يتكلم فيه غري نافع، فيتحمل وزر الضرر الذي أصاب به من أفتاه
  .فال يكون العامل عاملا حىت يتثبت مما يعلمه.. عينا هذا و: قالوا
فقد يعلم الشيء ويتثبت منه، ولكنه ال ينغي له أن يلقيه إال ألهله، أو يف الوقت .. ذلك ال يكفي : قال

  .فالدواء قد يكون نافعا، لكنه إن أعطي ملن ال حيتاجه أضر به.. املناسب له 
وقد تتلمذ على أيب يوسف، كما تتلمذت أنا ..  ١لشيخ يوسفلقد كان يل صديق من طنطا يقال له ا

األسئلة اليت يريد ا أنا أضرب صفحا عن :( وكان له أتباع كثريون يستفتونه، وقد قال يل مرة .. على مالك 
ة أصحاا املراء واجلدل، أو التعامل والتفاصح، أو امتحان املفيت وتعجيزه، أو اخلوض فيما ال حيسنونه، أو إثار

أضرب عنها صفحا، وال ألقي هلا باال، ألا تضر وال تنفع، ودم أنا ..  األحقاد والفنت بني الناس، أو حنو ذلك
  .وال تبين، وتفرق وال جتمع

نوى وال صلى، (: كان بعض الناس يبعثون إيل بأسئلة تتضمن ألغازا شرعية يريدون حلها من مثللقد 
وأشباه ذلك، فكان ردي عليها  ،)اجلنة، وقوم صدقوا ودخلوا النارقوم كذبوا ودخلوا (و ،)وصلى وال نوى

  .ألن االشتغال مبثل هذه املسائل من عمل الفارغني ،السكون واإلعراض
ومثل ذلك األسئلة اليت تتعلق باألمور الغيبية، مما مل جيئ بتحديده نص معصوم، ومثل ذلك غوامض 

الطاقة العقلية املعتادة جلمهور الناس، وخيشى من اخلوض فيها ـ سؤاال املسائل الدينية والعقائدية اليت ال حتتملها 
فهذا أيضا مما ال أعتين باإلجابة عنه إال إزالة لشبهة، أو ردا لفرية، أو تنبيها ، وجوابا ـ التشويش على الكثريين

  .على قاعدة، أو تصحيحا لفهم، أو حنو ذلك
جديته، وخشيت على مجهور املستمعني أو  وكثريا ما كنت أطلب من صاحب السؤال إذا أحسست

  .املشاهدين التشويش، أن يلقاين على انفراد، ألستطيع أن آخذ معه وأعطي، بال حرج وال خشية
وما ـ رضي اهللا عنهم ـ ما يتعلق باملفاضلة بني آل البيت والصحابة : ومن األسئلة اليت مل أكن أعبأ ا

  .ئل حتته، وقد أفضى اجلميع إىل رم، وقضى اهللا ما كانشجر بينهم من خالف، وحنو ذلك مما ال طا
  :ومن األسئلة اليت حيرص بعض الناس على إثارا، وتلقيت يف شأا أكثر من رسالة

  ؟أبو بكر أم علي؟ وأيهما كان أحق باخلالفة بعد رسول اهللا : أيهما أفضل عند اهللا
  ؟شة أم املؤمنني زوج رسول اهللا أم عائ فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا : أيهما أفضلو

  .املفاضلة بني األنبياء، مثل إمساعيل وإسحاق، أو موسى وعيسى: ومثل ذلك
سئلة ال يترتب عليها العلم ا، قوة يف دين، وال ضة يف دنيا، ومن جهل اجلواب عنها فال إمث فهذه األ

  .عليه، ومن كون يف كل منها رأيا فهيهات أن يتنازل عنه
إا أشبه مبوضوعات اإلنشاء اليت كان معلمونا ـ وحنن تالميذ : ت يف بعض إجابايت عن مثلهاولقد قل

                                                
 .خ يوسف القرضاويأشري به إىل الشي) ١(
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املفاضلة بني الليل والنهار، وبني الصيف : صغار ـ يكلفوننا الكتابة فيها تدريبا للقلم، وشحذا للملكات، مثل
ىن للمفاضلة بني بعضها وبعض عند والشتاء، وبني األرض والسماء، وبني القطار والسفينة، وغري ذلك مما ال مع

  .أهل البصر والبصرية
كثرة أسئلتهم، واختالفهم على من على بين إسرائيل إن من فعل هذا ينطبق عليه متاما ما عا به اهللا 

أنبيائهم، وسؤاهلم فيما ال ضرورة إليه، وال فائدة منه إال إعنات أنفسهم، ويف هذا ذكر اهللا تعاىل لنا قصة ذبح 
كثرة أسئلتهم فيها دون حاجة، ولو أخذوا أي بقرة فذحبوها لكانوا ممتثلني لألمر، ولكن شددوا، فشدد البقرة و

  ١)اهللا عليهم
وقد ظل املسلمون يف عصور ازدهارهم يسألون عما يفيدهم يف دينهم ومعاشهم ومعادهم، وإذا : (وقال يل

أن اإلسالم يريد املسلم إجيابيا منتجا،  مجح بأحدهم جواد خياله رده علماؤهم إىل جادة الصواب، وأفهموه
  .يعرض عن اللغو، ويشغل نفسه ووقته بالنافع من القول والعمل والفكر

وملا ختلف املسلمون ـ حضاريا وفكريا ـ أكثروا من األسئلة اليت ال يصلح ا دين، وال ترتقي ا دنيا، 
ني مبسائل وتفصيالت مل ختطر ببال أحد من وال يزكو عليها فرد، وال تنهض ا مجاعة، وشغل عوام املسلم

  .سلف األمة
وكان للمتأخرين من علمائهم املقلدين دور كبري يف إذكاء هذه الروح، ودعم هذا االجتاه، ألم ضيعوا 
اللباب، وشغلوا بالقشور، وشغلوا الناس معهم ا، حىت أن تدريس الوضوء والطهارة ليستغرق دروس شهر 

  .كامل كشهر رمضان
قد بقي من رواسب عصور االحنطاط بقية من الناس، رأيت من أسئلتهم العجب العاجب، وقرأت يف ول

  .رسائلهم إيل ما يثري الدهشة، ويستفرغ الضحك، وشر الباليا ما يضحك كما قيل
مع  )ما لون كلب أهل الكهف؟ وهل كان ذكرا أم أنثى، وأين كانوا ومىت كانوا؟:( ومن ذلك سؤاهلم 

بل رأينا القرآن يذكر لنا اختالف أهل . ىل مل ينص على شيء من ذلك، ولو علم فيه خريا لنا لذكرهأن اهللا تعا
قُلْ ربي أَعلَم ﴿ : الكتاب يف عددهم، ما بني ثالثة ومخسة وسبعة مث يعقب على ذلك، فيخاطب الرسول بقوله

فلم ، )٢٢:الكهف(﴾  م إِلَّا مراًء ظَاهراً وال تستفْت فيهِم منهم أَحداًبِعدتهِم ما يعلَمهم إِلَّا قَليلٌ فَال تمارِ فيهِ
أن يتعمق يف اجلدال معهم، تعليما لألمة أال يشغلوا  يصرح اهللا تعاىل بعددهم وهو أعلم به، وى الرسول 

  .أنفسهم مبثل هذا اخلالف واجلدال
بأي لغة يتكلم الناس يف القرب؟ : املتفقهني حول األمور الغيبيةومن هذا اللون من األسئلة ما يثريه بعض 

  بالسريانية؟ أم بالعربية؟ أم بغري هذه وتلك؟
وقد كان الفقيه التابعي اجلليل اإلمام عامر الشعيب يستخدم النكتة الالذعة يف الرد على هذا اللون من 

  .األسئلة الغريبة
  !ك عرس مل أشهدهذا: فقال!! سأله أحدهم يوما عن زوجة إبليس
                                                

 .، للشيخ يوسف القرضاويبني االنضباط والتسيب الفتوى: انظر) ١(
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  !انقعها من الليل: كيف خيلل حليته يف الوضوء وهي كثيفة؟ فقال له: وسأل آخر
قال يل بعضهم يوما وأنا ألقي درسا يف ، وقد اتبعت هذه الطريقة نفسها يف بعض األحيان مع بعض الناس

  اهللا يف القرآن؟ يا سيدنا الشيخ، ما اسم أخت سيدنا موسى اليت ذكرها :املسجد وهو يتفاصح ويتعامل
مالك وهلا؟ أتريد أن ختطبها؟ هب أن امسها مرمي أو زليخا أو مارية هل يفيدك هذا شيئا؟ إن اهللا : فقلت له

ما امسها، فلماذا جنهد أنفسنا ونعنيها فيما : مل يبني لنا مل يذكر لنا امسها حني قص علينا أمرها ورسوله 
  أراحنا اهللا منه، ال نفع لنا فيه؟

اهللا بعض املفسرين الذين يبدئون ويعيدون يف تعيني هذه املبهمات، وذكر األقوال املروية فيها على وسامح 
  )اختالفها، وكلها إسرائيليات ال قيمة هلا يف ميزان العلم احلق، وال مثرة هلا يف دين اهللا، وال دنيا الناس

ينبغي للمفيت إذا جاءته :( يقول  ، وكانشهاب الدين القرايفوكان يل زميل درس معي عند مالك يقال له 
، أو فيما يتعلق بالربوبية، يسأل فيها عن أمور ال تصلح لذلك السائل لكونه من  فتيا يف شأن رسول اهللا 

العوام اجللف، أو يسأل عن املعضالت، ودقائق الديانات، ومتشابه اآليات واألمور اليت ال خيوض فيها إال كبار 
له على ذلك إمنا هو الفراغ والفضول والتصدي ملا ال يصلح له، فال جييبه أصال،  العلماء، ويعلم أن الباعث

اشتغل مبا يعنيك من السؤال عن صالتك وأمور معامالتك، وال : ويظهر له اإلنكار على مثل هذا، ويقول له
  .ختض فيما عساه يهلكك، لعدم استعدادك له
عليه، ويتلطف به يف إزالتها عنه مبا يصل إليه عقله، فينبغي أن يقبل : وإن كان الباعث له شبهة عرضت له

  )فهداية اخللق فرض على من سئل
  .وعينا هذا، فحدثنا عن الثالث: قالوا
وال تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق ﴿ :لقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل ..  ال يكتم ما يعلمأن : قال

الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم وإِنَّ فَرِيقاً ﴿ :، وقوله تعاىل )٤٢:البقرة( )وأَنتم تعلَمونَ
الْبينات إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من ﴿ :، وقوله تعاىل )١٤٦:البقرة) (منهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ

، وقوله تعاىل )١٥٩:البقرة) (والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ أُولَئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ
: ﴿ثَم ونَ بِهرتشيابِ وتالْك نم لَ اللَّهزا أَنونَ ممكْتي ينإِنَّ الَّذ ارإِلَّا الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يم كيالً أُولَئناً قَل

يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزال يو ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّمال ي١٧٤:البقرة) (و(  
 ، وقوله ١)ارمن سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من ن:( يف قوله  وأشار إليه رسول اهللا 

مثل الذي يتعلم العلم مث :(  ، وقوله  ٢)إذا لعن آخر هذه األمة أوهلا فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل اهللا:( 
فإن خيانة أحدكم يف  ،ناصحوا يف العلم:(  ، وقوله ٣)ال حيدث به كمثل الذي يكرت الكرت مث ال ينفق منه

                                                
حبان يف صحيحه والبيهقي واحلاكم بنحوه ، وقال صحيح على شرط ابن أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه ورواه ) ١(

 .الشيخني
 .ابن ماجه وفيه انقطاعرواه ) ٢(
 .يب هليعةالطرباين بإسناد فيه ابن أرواه ) ٣(



 ٤٨٨

  ١)وجل مسائلكم علمه أشد من خيانته يف ماله ، وإن اهللا عز
فأثىن على  ،ذات يوم خطبة خطب رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عبد الرمحن بن أبزى عن 

يأمروم وال ينهوم ،  ا بال أقوام ال يفقهون جريام وال يعلموم والم:( مث قال  ،طوائف من املسلمني خريا
يتعظون ، واهللا ليعلمن قوم جريام ، ويفقهوم ، وما بال أقوام ال يتعلمون من جريام وال يتفقهون وال 

، فقال قوم )ويعظوم ، ويأمروم ، وليتعلمن قوم من جريام ويتفقهون ويتعظون أو ألعاجلنهم العقوبة مث نزل
األشعريني هم قوم فقهاء وهلم جريان جفاة من أهل املياه واألعراب ، فبلغ : قالوا  )من ترون عىن ؤالء؟:( 

ليعلمن :( يا رسول اهللا ذكرت خبري وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال :فقالوا، األشعريني فأتوا رسول اهللا ذلك 
قوم جريام وليفقهنهم وليعظنهم ، وليأمرم ولينهوهم وليتعلمن قوم من جريام ، ويتفقهون ، ويتعظون أو 

أنعظ : نا؟ فأعاد قوله عليهم ، وأعادوا قوهلم يا رسول اهللا أنعظ غري :، فقالوا)ألعاجلنهم العقوبة يف الدنيا
 أمهلنا سنة فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم ، مث قرأ رسول اهللا : غرينا؟ فقال ذلك أيضا فقالوا

: ﴿صا عبِم كذَل ميرنِ مى ابيسعو داود انسلَى لرائيلَ عنِي إِسب نوا مكَفَر ينالَّذ نونَلُعدتعوا يكَانا وو (
  ٢)٧٨:املائدة(

  .وعينا هذا، فحدثنا عن الرابع: قالوا
أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُم وقَد كَانَ ﴿ :لقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل ..  ال حترفوا ما تعلمونأن : قال

هفُونرحي ثُم اللَّه ونَ كَالمعمسي مهنم ونَ فَرِيقلَمعي مهو قَلُوها عم دعب نوقوله تعاىل )٧٥:البقرة(﴾  م ،: ﴿ نم
اعرعٍ ومسم رغَي عماسا ونيصعا ونعمقُولُونَ سيو هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحوا ياده ينناً الَّذطَعو هِمتاً بِأَلِْسنا لَين

للَّه بِكُفْرِهم فَال ولَو أَنهم قَالُوا سمعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا لَكَانَ خيراً لَهم وأَقْوم ولَكن لَعنهم ا في الدينِ
  )٤٦:النساء) (يؤمنونَ إِلَّا قَليالً

وأبغض األعمال إىل اهللا  ،احلديثأحب العمل إىل اهللا عز و جل سبحة  :(، فقالوأشار إليه رسول اهللا 
، )والرجل يسبح ،يكون القوم يتحدثون( :قال ؟وما سبحة احلديث ،يا رسول اهللا :فقلنا، عز و جل التحريف

   ٣)حنن بشر :القوم يكونون خبري فيسأهلم اجلار والصاحب فيقولون( :قال ؟وما التحريف ،يا رسول اهللا :قلنا
  فكيف حنرف يف الفتوى؟: قالوا
  .تتالعبون ا كما تتالعب الصبيان بالكرة: قال
  كيف ذلك؟: قالوا
  .عندما تصرفون وجوه الناس إليكم بصرف وجه الشريعة عنكم: قال
  كيف ذلك؟: قالوا
  .عندما تقدمون رضا الناس على رضا اهللا، وختافون سخط الناس، وال ختافون سخط اهللا: قال

                                                
 .الطرباين بسند رواته ثقات إال واحدا اختلف فيهرواه ) ١(
 .الطرباين يف الكبريرواه ) ٢(
 .الطرباينرواه ) ٣(



 ٤٨٩

  أذلك ممكن؟: قالوا
احلجاج بفقهاء البصرة والكوفة فدخلنا عليه، ودخل احلسن البصري دعا : القابن عائشة لقد حدث : قال

فوضع إىل جنب سريره فقعد عليه؛  ي،مرحبا بأيب سعيد إيل إيل، مث دعا بكرس :آخر من دخل، فقال احلجاج
له  ونلنا منه مقاربة ،فنال منهـ رضي اهللا عنه ـ فجعل احلجاج يذاكرنا ويسألنا إذ ذكر علي بن أيب طالب 
ما عسيت أن : يا أبا سعيد مايل أراك ساكتا؟ قال: وفرقا من شره؛ واحلسن ساكت عاض على إامه؛ فقال

وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت ﴿ : مسعت اهللا جل ذكره يقول(: أخربين برأيك يف أيب تراب، قال: أقول؟ قال
الر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيعا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذةً إِلَّا علَكَبِري تإِنْ كَانو هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مس 

يمحر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمانإِمي يعضيفعلي ممن هدى اهللا من أهل اإلميان، ، )١٤٣من اآلية: البقرة)(ل
وختنه على ابنته وأحب الناس إليه وصاحب سوابق مباركات سبقت له من اهللا لن  ابن عم النيب  :فأقول

فبسروجه احلجاج وتغري وقام عن ، )تستطيع أنت وال أحد من الناس أن حيظرها عليه وال حيول بينه وبينها
يا أبا سعيد أغضبت : فقلت ،فأخذت بيد احلسن: قال عامر الشعيب. السرير مغضبا فدخل بيتا خلفه وخرجنا

أتيت شيطانا من . إليك عين يا عامر، يقول الناس عامر الشعيب عامل أهل الكوفة: األمري وأوغرت صدره، فقال
أتيت شيطانا من شياطني . شياطني اإلنس تكلمه واه وتقاربه يف رأيه وحيك يا عامر الشعيب عامل أهل الكوفة

ك يا عامر هال اتقيت إن سئلت فصدقت، أو سكت فسلمت؟ قال اإلنس تكلمه واه وتقاربه يف رأيه وحي
  . فذاك أعظم من احلجة عليك وأشد يف التبعة: يا أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم ما فيها، قال احلسن: عامر

دعي أحد العلماء الالمعني : (لقد ذكرتين حبكاية حدثين ا زميلي يوسف القرضاوي، قال: قال سحنون
يف نظر الشريعة  حتديد النسل(يونية يف أحد األقطار، تدور املناقشة فيها حول موضوع إىل ندوة تليفز

هل دف الندوة إىل تأييد : ، وكانت دهشة الرجل املكلف بإدارة الندوة بالغة حني قال له هذا العامل)اإلسالمية
  )  !أو معارضته حىت أهيئ نفسي؟ ،التحديد

لقد :( لشباب الذين مل جيدوا يف كثري من العلماء موضع قدوة وقال حيكي عن نفسه، وهو حيدثين عن ا
  .جيب أن تأخذوا العلم من أهله، وتسألوا أهل الذكر من العلماء فيما ال تعلمون: قلت ألحد هؤالء

وأين جند هؤالء العلماء الذين نطمئن إىل دينهم وعلمهم؟ إننا ال جند إال هؤالء الذين يدورون يف : الفق
 ،إن أرادوا احلل حللوا، وإن أرادوا احلرمة حرموا؛ إذا كان احلاكم اشتراكياً باركوا االشتراكيةفلك احلكام، 

  !ووصلوا نسبها باإلسالم، وإذا كان رأمسالياً أيدوا الرأمسالية باسم اإلسالم
فالسلم حرام ومنكر، وإذا تغريت سياسته فأراد السلم، صدرت  ،العلماء الذين إذا أراد حاكمهم احلرب

العلماء الذين سووا بني ، )٣٧من اآلية: التوبة( يحلُّونه عاماً ويحرمونه عاما :الفتاوى بالتربير والتأييد 
  )!الكنيسة واملسجد، وبني اهلند الوثنية وباكستان اإلسالمية



 ٤٩٠

  الرفقـ  ٣ 
  .فحدثنا عن الركن الثالث: قالوا
يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر وال يرِيد بِكُم الْعسر ﴿ :لركن يف قوله تعاىل لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا  ا: قال

ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم ﴿ :، وقوله تعاىل )١٨٥من اآلية: البقرة)(
لَّكُملَع كُملَيع هتمونَ نِعكُرشانُ ﴿ :، وقوله تعاىل )٦من اآلية: املائدة)(تسالْإِن قلخو كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيدي

وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ ﴿ :، وقوله تعاىل )٢٨:النساء) (ضعيفاً
 وتكُونوا ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمني من قَبلُ وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم من حرجٍ

) لْمولَى ونِعم النصريشهداَء علَى الناسِ فَأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصموا بِاللَّه هو موالكُم فَنِعم ا
  )٧٨:احلج(

يسرا وال :( ملا بعث معاذ بن جبل، وأبا موسى األشعري إىل اليمنيف قوله  وأشار إليه رسول اهللا 
:( ، وقوله ٢)إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا:( ، وقوله ١)تعسرا وبشرا وال تنفرا
اكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس إين ألخشاكم هللا وأتق

ال تشددوا على أنفسكم يشدد اهللا عليكم فإن قوما :( وقوله  ، ٤قاهلا ثالثا )هلك املتنطعون:( ، وقوله ٣)مين
 ةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِمورهبانِي ر ﴿شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم فتلك بقاياهم يف الصوامع والديا

إمنا بعثتم ميسرين ، ومل :( ، وقوله ٦)مر باملغالبةإنكم لن تدركوا هذا األ:( ، وقوله  ٥)٢٧من اآلية: احلديد(﴾ 
:( وقوله ، ٨)إياكم والغلوا يف الدين ، فامنا هلك من كان قبلكم بالغلو يف الدين:( ، وقوله ٧)تبعثوا معسرين

كم والتعمق يف الدين ، فان اهللا تعاىل قد جعله سهال ، فخذوا منه ما تطيقون ، فان اهللا حيب ما دام من عمل إيا
مث ال حيدث عن صاحب إال بشر ما  ،مثل الذي جيلس ليسمع احلكمة:(  ، وقوله ٩)يسريا صاحل ، وإن كان

فذهب  ،اذهب فخذ بأذن خريها :يا راع اختر يل شاة من غنمك قال  :يسمع كمثل رجل أتى راعيا فقال
  ١٠)فأخذ بأذن كلب الغنم

 ،بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا ما خري رسول اهللا ( يف حياته، فـ  وطبقه رسول اهللا 

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .البخاريرواه ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .أمحد ومسلمرواه ) ٤(
 .رواه أبو داود) ٥(
 .وأمحد وابن حبانابن سعد رواه ) ٦(
 .رواه الترمذي) ٧(
 .رواه أمحد والنسائي وابن ماجة واحلاكم) ٨(
 .أبو القاسم بن بشران يف أماليهرواه ) ٩(
 .ابن ماجهرواه ) ١٠(



 ٤٩١

وما ضرب شيئا بيده وال امرأة وال خادما  ،لنفسه قط إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا وما انتقم رسول اهللا 
  ١)يكون جياهد يف سبيل اهللاإال أن 

مر بقوم يتدافعون حجرا بينهم، وكأنه كره ذلك  أن رسول اهللا ـ مرسال ـ زيد بن أسلم وحدث 
يا رسول اهللا هذا حجر األسد، فقال : فقالوا) ؟ما هذا احلجر: (منهم، فلما جاوزهم رجع إليهم مستفسرا فقال

  ٢)بعثت ميسرا، ومل أبعث منفراإمنا : (لو رم يا رسول اهللا قال: بعض أصحابه
  ما تقصد بإيرادك لكل هذه النصوص؟: قالوا
  .ألدعو إىل إحياء سنة قد أميتت، وهدي قد ضيع: قال
  وما هو؟: قالوا
  .الرفق فمن أعظم سنن رسول اهللا .. الرفق : قال
  فكيف يكون الرفق يف الفتوى؟: قالوا
 ،مبىن يف حجة الوداع يسألونه وقف النيب : قالـ ـ رضي اهللا عنه  عبد اهللا بن عمرولقد حدث : قال

: فقال  ،، وجاءه آخر)اذبح وال حرج:( يا رسول اهللا مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال : فجاء رجل فقال 
  ٣)اصنع وال حرج:( ، فما سئل يومئذ عن شئ قدم وال أخر إال قال  )ارم وال حرج:( ذحبت قبل أن أرمي قال

  احلديث من العلم املرتبط ذا؟ فما يف هذا: قالوا
ال، فما يف الشريعة (إنه يبحث عن احلرج ليقول له .. ؟  أال ترون كيف كان يفيت رسول اهللا : قال

  )السمحة من حرج
وهو صاحب هذه الشريعة السمحة، ..  أن يقول ذلك، فهو رسول اهللا  حيق لرسول اهللا : قلت

إال خدما للنصوص املقدسة، فما هدم إليه ساروا على ضوئه، كان يف ولكن الفقهاء ليسوا .. ومفتيها األول 
  .ذلك حرج، أو مل يكن

  كيف تركت أخي حممدا؟.. مرحبا بك بيننا : نظر إيل مبتسما، وقال
  أي حممد تقصد؟: قلت
  .ذلك الذي ورث سنة اخلطابة من رسول اهللا .. الفاسي : قال
  .تركته بأحسن األحوال: قلت
  ..  احلمد هللا: قال

حىت ما كان منها شديدا، فهو .. ليس يف الشريعة حرج : مث قال بعدها، وكأنه مل يقطع حديثه بأي قاطع
  .. البساطة واليسر والرمحة 

  فكل فتاوى الفقهاء إذن بساطة ومساحة ويسر؟: قلت

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .أبو احلسن بن الضحاكرواه ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(



 ٤٩٢

لكنه خمطئ هناك من الفقهاء من هو مغرم بالتشديد على الناس، وقد يشدد على نفسه معهم، و.. ال : قال
  .مل يكن خيري بني أمرين إال اختار أيسرمها فرسول اهللا ..  يف ذلك سنة رسول اهللا 

  ولكن قوة الشريعة قد تضيع مع التيسري؟: قلت
ذا تكون الشريعة .. قوة الشريعة يف حب أهلها هلا، والتزامهم ا، وحتقيق مصاحلهم بذلك االلتزام : قال

  .ليت قد تثقل كواهلهم، ولكنها يف نفس الوقت متأل بواطنهم باخلرابال بالتشريعات ا.. القوية 
  فهال ضربت يل مثاال يقرب يل هذا؟: قلت
قال ـ وقد ارتسم األمل على .. ذلك الذي حدثتكم عنه .. لقد ذكر يل صديقي الشيخ يوسف : قال
طات احلج يف اململكة العربية أن سل: قد هالين ما مسعت يف نشرات األخبار، وما قرأته يف الصحفل: (جبينه ـ

السعودية أعلنت عن مائتني وسبعني حاجا يف مرمى اجلمرات، قتلوا وطئا باألقدام يف غمرة الزحام اهلائل على 
أنقتلهم، مث : قال.. إم شهداء عند اهللا .. فليبشروا : ، قلت له، وأنا أريد أن أخفف عنه)!الرمي بعد الزوال

لقد كان : قال.. لقد قتلوا بسبب تنفيذهم حلكم شرعي .. وما عالقتنا م : لتق.. نقول هلم أنتم شهداء؟ 
لقد .. أوال: قال.. أهناك أقوال أخرى يف املسألة؟ : قلت.. ميكن أن خنتار من األقوال ما جننبهم به هذه اازر 

وهو أمر يتم  ،ة فيه للعذرأمر الرمي حىت أجاز أن جيمع احلاج الرمي يف اليوم األخري، وأجاز اإلنابيسر الشرع 
  .بعد التحلل النهائي من اإلحرام

فقيه املناسك عطاء، وفقيه اليمن : قد أجاز الرمي قبل الزوال ثالثة من األئمة الكبارفوق ذلك، فو
ـ  طاووس، وكالمها من أصحاب ابن عباس، وأبو جعفر الباقر حممد بن علي بن احلسني من فقهاء آل البيت

  رضي اهللا عنهم ـ
ولو مل يقل فقيه جبواز ذلك لكان فقه الضرورات يوجب علينا التسهيل على عباد اهللا، وإجازة الرمي 

  .خالل األربع والعشرين ساعة حىت ال نعرض املسلمني للهالك
وجزى اهللا الشيخ عبداهللا بن زيد احملمود خريا، فقد أفىت منذ أكثر من ثلث قرن جبواز الرمي قبل الزوال يف 

  )ر اإلسالميس(رسالته 
  .فال ينبغي التشدد يف العبادات.. إن ما ذكره لك الشيخ يوسف جيد : قلت
  أال ترى أولئك الفقهاء الذين حيملون املعاول ليهدموا ا البيوت؟.. وال يف غريها : قال
  .مل أر فقيها حيمل معوال: قلت
  .بل حيمل جمرفة تقضي على البيوت.. هو ال حيمل معوال : قال
  ذلك؟كيف : قلت
بتسرعهم وتشددهم يف أحكام الطالق، فيهدم أحدهم بيوت املسلمني بكلمة واحدة ال حيسب هلا : قال

  .أي حساب



 ٤٩٣

  ـ البصرية ٤
  .فحدثنا عن الركن الرابع: قالوا
مه وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان قَو﴿ :لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا  الركن يف قوله تعاىل : قال

يمكالْح زِيزالْع وهاُء وشي ني مدهياُء وشي نم لُّ اللَّهضفَي ملَه نيبي٤:ابراهيم) (ل(  
  فما يف هذه اآلية من العلم املرتبط ذا؟: قالوا
فهموا، أو فال خناطبهم بألسنة ال ي.. إن هذه اآلية تأمرنا بأن نعرف ألسنة قومنا حىت خناطبهم ا : قال

  .ال يقبلوا، أو ال يقبلون عليها
  .وحنن نتحدث معهم ا.. إن قومنا يتحدثون بالعربية : قالوا
  .ليس ذلك فقط ما تشري إليه اآلية: قال
  فما الذي تشري إليه غري هذا؟: قالوا
وتعرب عن  ،اأو لغة متيزه السانوبيئة لكل عصر لقد جعل اهللا ـ حبكمته يف عباده ولطفه م ـ : قال
تصل فهي تأعمق من ذلك، هي قوم عن أغراضهم، بل كل جمرد ألفاظ يعرب ا ليست اللغة و، اوجهته

  .خبصائص التفكري، وطرائق الفهم واإلفهام
  فكيف نتعلم ألسنة قومنا؟: قالوا
  .كل سبيل منها يقربكم مرحلة إىل من تفتونه..  ١بسبعة سبل: قال
  ؟أوهلافما : قالوا
على خماطبة العقول باملنطق، ال على إثارة العواطف باملبالغات، فمعجزة اإلسالم الكربى  وامدعتتأن : قال

ومل تعرف البشرية دينا ،  معجزة عقلية هي القرآن، الذي حتدى اهللا به، ومل يتحد اخلوارق، مع وقوعها للنيب 
  .حيترم العقل والعلم كما حيترمه اإلسالم

  ؟الثاينفما : قالوا
اللغة السهلة القريبة وأن تعتمدوا األساليب، والتكلف والتقعر يف استخدام العبارات دعوا أن ت: قال
ليسوا املستفتني ن مجهور أل، تريدونبعض األلفاظ أو األمثال العامية لتوضيح ما بل ميكنكم استخدام املأنوسة، 

لصغري، ومنهم التاجر، ومنهم يف مستوى واحد من الثقافة والفكر، فمنهم األستاذ الكبري، ومنهم الطالب ا
  .العامل، وكلهم جيب أن يفهم ويعي، وإفهام املستويات املتفاوتة أمر صعب

  ؟الثالثفما : قالوا
هذه هي طريقة ف.. احلكم مقرونا حبكمته وعلته، مربوطا بالفلسفة العامة لإلسالم  واذكرأن ت: قال
  :يف الفتاوى والسنةالكتاب 

يسأَلونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم ﴿ : ـ يقول اـ وقد سألوا عنه اخلمرفالقرآن حني يفيت يف 

                                                
 .للشيخ يوسف القرضاوي) اطالفتوى بني التسيب واالنضب(استفدنا هذه الضوابط من كتاب ) ١(



 ٤٩٤

  ))٢١٩من اآلية: البقرة)(كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما 
يضِ قُلْ هو أَذى فَاعتزِلُوا النساَء ويسأَلونك عنِ الْمح﴿ :وهكذا عندما يفيت يف أحكام احليض، قال تعاىل 

لَّه يحب التوابِني ويحب في الْمحيضِ وال تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ ال
رِينطَهت٢٢٢:البقرة) (الْم(  

يسأَلونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ ﴿ :يت يف حكم القتال يف الشهر احلرام، قال تعاىلوهكذا عندما يف
رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع دصو كَبِري يهالٌ فتقنتالْفو اللَّه دنع  نم رةُ أَكْب

ع كُمنم ددتري نموا وطَاعتاس إِن ينِكُمد نع وكُمدرى يتح كُملُونقَاتالُونَ يزال يلِ والْقَت ركَاف وهو تمفَي ينِهد ن
أَص كأُولَئو ةرالْآخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كونَفَأُولَئدالا خيهف مارِ هالن اب٢١٧:البقرة) (ح(  

في تقسيم الفيء بني الفئات املستحقة له، ومنهم اليتامى واملساكني ف.. وهكذا يف مجيع األحكام الشريعة 
ى فَللَّه وللرسولِ ما أَفَاَء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُر﴿ :وابن السبيل، يذكر اهللا تعاىل احلكمة يف ذلك فيقول

و كُمناِء مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دال ي بِيلِ كَينِ السابنيِ واكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذلو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتم
دش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهتفَان هنع اكُمها نمقَابِوالْع كُونَ ﴿أي ، فقد ذكر أن العلة هي )٧:احلشر) (يدال ي

كُمناِء مالْأَغْنِي نيولَةً بحىت ال يكون املال متداوال بني طبقة األغنياء وحدهم، وحيرم منه سائر الطبقات، ﴾، أي د
  .فهذا مصدر الشرور، وهو أبرز خصائص الرأمسالية الطاغية

، ة يأمر ا القرآن مقرونة بعلل وأحكام تقبلها الفطر السليمة، والعقول الرشيدةحىت العبادات الشعائري
إِنَّ الصالةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما ﴿ : ففي الصالة يقول

  ) ٤٥من اآلية: العنكبوت)(تصنعونَ
يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم  ﴿: ويف الصيام يقول

  )١٨٣:البقرة) (تتقُونَ
التك سكَن لَهم خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ ص﴿ :يقول  ويف الزكاة
يملع يعمس اللَّه١٠٣:التوبة) (و(  
ليشهدوا منافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِيمة ﴿ :يقول  ويف احلج

  )٢٨:احلج) (قريالْأَنعامِ فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْبائس الْفَ
يذكر علل األحكام، وال يكتفي بذكر احلكم جمردا عن  فقد كان النيب .. وهكذا ما ورد يف السنة 

: حني جاءه مرتعجا، إذ قبل امرأته وهو صائم، فقال لهـ رضي اهللا عنه ـ لعمر  من هذا قوله علته، 
على أن مقدمة احملظور ال يلزم أن ذا  فنبه  ..  ١ال: قال ،)أرأيت لو متضمضت مث جمجته، أكان يضر شيئا؟(

تكون دائما حمظورة، فإن غاية القبلة أن تكون مقدمة اجلماع، فال يلزم من حترميه حترمي مقدمته، كما أن وضع 

                                                
 ،هششت إىل املرأة يوما فقبلتها: قال ـ رضي اهللا عنه ـ عمر هو أن : رواه أمحد والدارمي وأبو داود والنسائي، ونصه) ١(

أرأيت لو متضمضت مباء :(  صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول اهللا : فقلت  فأتيت النيب  ،وأنا صائم
 )ففيم؟:(  فقال رسول اهللا  ،ال بأس بذلك: قلت  )؟وأنت صائم



 ٤٩٥

  .املاء يف الفم مقدمة شربه، وليست املقدمة حمرمة
لى ابنة أخيها، وال على ابنة ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها، وال ع:(  ومن هذا قوله 

فذكر هلم احلكم، ونبههم على حكمة التحرمي، وهو ما يترتب  ،١)أختها، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم
  .عليه من قطع ما أمر اهللا به أن يوصل نتيجة االحتكاك الضروري بني الضرائر

أيسرك أن يكونوا لك (: خرينلبشري بن سعد، وقد خص بعض أوالده بعطية دون اآل ومثل ذلك قوله 
  ٢)مفاتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدك(: نعم، قال: قال )يف الرب سواء؟

الشاكني واملشككني يف عصرنا كثريون، ومل يعد أغلب الناس يقبلون احلكم باإلضافة إىل هذا كله، فإن 
وهلذا كان ..  عبيدات احملضةدون أن يعرفوا مأخذه ومغزاه، ويعوا حكمته وهدفه، وخاصة فيما مل يكن من الت

طبيعة عصرنا، وطبيعة الناس فيه، ونزيل احلرج من صدورهم ببيان حكم اهللا فيما شرع، وبذلك من معرفة البد 
  .يتقبلون احلكم راضني منشرحني، فمن كان مرتابا ذهب ريبه، ومن كان مؤمنا ازداد إميانا

  
أن يكلف عباده ما شاء، حبكم ربوبيته هلم،  ومع هذا البد أن نؤكد للناس، أن من حق اهللا تعاىل،

وعبوديتهم له، فهو وحده له األمر، كما له اخللق، وهلذا البد أن يطيعوه فيما أمر، ويصدقوه فيما أخرب، وإن مل 
ولُه أَمراً أَنْ وما كَانَ لمؤمنٍ وال مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورس﴿ :، كما قال تعاىل يدركوا علة أمره، أو كنه خربه

  )٣٦:األحزاب) (يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مبِيناً
مؤمنونَ آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْ﴿ :وأخرب عن صفة املؤمنني يف استقباهلم ألحكام اهللا، فقال 

عنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك كُلٌّ آمن بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورسله ال نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأَطَ
ريص٢٨٥:البقرة) (الْم(  

  ؟الرابعفما : قالوا
  .. الواقع : قال
  ما تقصد بذلك؟: قالوا
الكتب، وينفصل عن الواقع، إن املفيت البصري بني األشياء خطرا على املفيت أن يعيش أعظم إن من : قال

جيب أن يكون واعيا للواقع، غري غافل عنه، حىت يربط فتواه حبياة الناس، فهو ال يكتب نظريات، وال يلقي 
  .ع قيودا خاصة، وينبه على اعتبارات مهمةفتواه يف فراغ، ومراعاة الواقع جتعل املفيت يراعي أمورا معينة، ويض

ذكر فيها ) حتديد النسل(حسن البنا حول لقد قال يل صديقي الشيخ يوسف حيدثين عن فتوى لشيخه 
إذا تقرر هذا، ( :النصوص الشرعية اليت رغبت يف كثرة النسل، والنصوص اليت رخصت يف العزل، مث قال

وة يف األبناء، والصحة يف اإلنتاج، بل أوصى بذلك، ونبه إليه، فعن والحظنا معه أن اإلسالم مل يغفل ناحية الق
ال تقتلوا أوالدكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس قيد عثرة :( يقول مسعت رسول اهللا : أمساء بنت يزيد قالت

                                                
 .وغريهم بألفاظ خمتلفةرواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي رواه ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم وغريمها) ٢(



 ٤٩٦

والغيل أن يقرب الرجل امرأته وهي ترضع، فتضعف لذلك قوى الرضيع، فإذا بلغ مبلغ الرجال ، ١)عن فرسه
أن اإلسالم مع وصيته باإلكثار من النسل وإرشاده إىل أسباب القوة وذا نعلم ..  هر فيه أثر هذا الضعفظ

  .فيه، قد جيعل رخصة تستخدم إذا توافرت األسباب والدواعي اليت تدعو إليها
و إىل أليست هناك أسباب تدع :وعلينا إذا أردنا أن نستخدم هذه الرخصة أن نسأل أنفسنا األسئلة اآلتية

هل ثبت بأدلة قوية، وقرائن صادقة أن هناك من األسباب ما يدعو إىل ..  اإلكثار من النسل ال إىل حتديده؟
هل ميكن استخدام عالج .. التحديد، وهل تأكدنا أن كثرة النسل هي السبب يف الضائقة االجتماعية؟

هل اختذت .. ؟ عن هذا لتحديد أضرار خطرية؟ هل وثقنا من أنه سوف ال تنجمل.. اجتماعي آخر؟
هل وثقنا من أن .. ما الوسائل اليت ستتخذ، وهل يبيحها اإلسالم؟.. االحتياطات الكافية ملنع هذه األضرار؟

هذه الرخصة ستستخدم بالقدر الضروري فقط، وأنه سيستخدمها الذين يراد منهم استخدامها، وأن العود إىل 
وأخريا، هل األفضل من .. ممكنا إذا ما دعت احلاجة إليه؟القاعدة الكلية ـ وهي ترك التحديد ـ سيكون 
أليس من اجلائز أن تسفر هذه التجربة عن عجز عن .. ذلك أن يعاجل بصورة عامة أو بصورة فردية خاصة؟

معاجلة األضرار املزعومة، كوفيات األطفال مثال فتظل هذه الدواعي كما هي، ويضاف إليها األضرار اليت 
ومالحظة أخرى قد تكون بعيدة عن تفكرينا احملدود بالواقع والبيئة اخلاصة وإن كانت .. ؟ستنجم عن التحديد

عقيدة ووطن : هي أن اإلسالم ال يتقيد ذا التقسيم السياسي يف الوطن اإلسالمي العام، فهو: صحيحة يف ذاا
  . جزء آخروجنسية، وأرض املسلمني يف نظره وطن واحد، فالزيادة يف جزء منه قد تسد نقصا يف

وعلى ضوء البيانات اليت مسعتها يف هذه الدار الكرمية من حضرات الباحثني الفضالء أستطيع أن أستخلص 
  :النتيجة التالية

إن جناح التشريع غري مضمون يف القرى بتاتا فإن أوالد الفرح هم رأس ماله وثروته، والفالحون يف أشد 
  .احلاجة إىل اإلكثار من الذرية

د أن الطبقة اليت تستخدم التحديد هي الطبقة املتعلمة اليت ينتظر منها اإلكثار، وذلك ضار وإن املشاه
باألمة، فإن القادرين على التربية هم الذين يفرون من كثرة األبناء، وهلذا حنن يف الواقع خنشى إن استمر هذا 

  .ة الوطن احملتاج إىل كثرة األبناءاحلال أن جند أنفسنا يف املستقبل أمام مشكلة هي كيف نكثر من النسل خلدم
ومعىن هذا أن استخدام رخصة التحديد اليت أباحها اإلسالم لظروفها ال جتوز بصورة عامة وال يصح أن 

  .حتمل عليها األمة بل تستخدم بصورة خاصة فردية حبتة مع الذين تتوفر عندهم دواعيها فقط
ما يدعو إىل تكثري النسل، فأمامنا اجليش، وأمامنا إن هناك من ظروف األمة اخلاصة يف ضتها اجلديدة 

  .السودان، وأمامنا األرض البور يف مصر وهي تبلغ ثالثة ماليني من األفدنة أي نصف املزروع احلايل
واآلن أسباب األضرار املشكو منها اقتصاديا، صحيا، واجتماعيا ال ترجع إىل كثرة النسل بل إىل ارتفاع 

وجهل األمهات من جهة أخرى، واملزامحة من جهة ثالثة، وأسباب أخرى نعجز عن مستوى املعيشة من جهة 
  )وذلك ما استبان يل وفوق كل ذي علم عليم..  حصرها، وسردها

                                                
 .أبو داودرواه ) ١(
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إا فتوى ..  هكذا ينبغي أن تكون الفتوى: قال ذلك، وكأنه يقرأ من كتاب، مث التفت إلينا، وقال
ن معرفة الناس ومعايشتهم يف واقع حيام ومشكالت عيشهم، يقع وبدو..  يزدوج فيها فقه الدين وفقه احلياة

املفيت يف متاهات، أو يهوم يف خياالت، ويظل يف واد والناس يف واد، فهو ال يعرف إال ما جيب أن يكون، دون 
  .ما هو كائن، مع أن الواجب شيء، والواقع شيء آخر

***  
الفتاوى، وفقهها، وما حتمله من معاين اهلداية مكثت فترة طويلة مع الشيخ سحنون أتعلم منه أسرار 

وأن الفتوى .. هو سيد املفتني ومعلمهم  وقد اهتديت من خالل صحبيت له إىل أن رسول اهللا .. الرفيعة 
  .املؤثرة والفاعلة ال تكتمل إال ملن اهتدى ديه فيها

***  
من الطريق من غري أن نشعر بأي ثامنة الما استتم صاحيب حديثه هذا حىت وجدنا أنفسنا قد قطعنا املرحلة 

ومل خيطر على بايل طيلة هذه املرحلة ما كنا نقطعه من غابات موحشة، ومن سباع عادية .. عناء أو تعب 
  .تتربص بنا من كل اجتاه

  .لقد ترتلت علي مبجرد قطعي لتلك املرحلة أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٩٨

  سباحملتتاسعا ـ 
  .فحدثين عن رحلتك التاسعة: قلت
جاءين خطاب من بعض أهلي ألسري إىل دمشق يف حاجة عرضت هلم  ،بعد أن خرجت من تونس: قال

فأسرعت أحث خطاي إليها تاركا بعض قليب يف ذلك البلد الصاحل الذي امتألت فيه حبب سحنون،  ،فيها
  .وحب من حييط به من العلماء والصاحلني

الوارث التاسع الذي تعلمت على يديه فن االحتساب، وهو الفن التاسع من فنون  يف دمشق، التقيت
  .وقد قدر اهللا أن يكون هذا الوارث سببا يف قضاء احلاجة اليت تركت تونس من أجلها.. اهلداية 

وهو ديوان كانت دمشق ال تزال حتتفظ به، وال تزال حتتفظ بامسه، .. يف دمشق .. يف ديوان املظامل 
أمام املسؤول عنه أعرض حاجيت، وكان املسؤول قاسيا شديدا، وكأنه مطمئن إىل أنه اخلصم واحلكم، وقفت 

  .وأنه ليس هناك من ديوان يعقب على ديوانه، ويستأنف أحكامه على األحكام اليت يصدرها ديوانه
وهؤالء .. هذا ديوان الظلمة، ال ديوان املظامل: بعد أن خرجت يائسا من عنده، وأنا أقول يف نفسي

  .ال ترد احلقوق ،وعند هؤالء متوت احلقوق.. خصوم، ال حمامون 
فال ميكن للصوت .. ارفع صوتك ا : ما قلت هذا حىت وقف جبانيب امة أرفع من اجلبال، وقال

  .املنخفض أن يفعل شيئا
  أتريد أن تزج يب يف السجن؟: قلت
 من خيرج أن للمستضعف ميكن فال ،ع هذا الثمنإن كان السجن هو مثن صوت احلقيقة العايل، فادف: قال

  .صوته برفع إال ضعفه
  الثورة؟ على حتضين أنت :قلت
  .الصراع أهل ثورة على ال ،السالم أهل ثورة على أحضك أنا :قال
  بينهما؟ الفرق وما :قلت
 تنبت ثورةف السالم، أهل ثورة أما .. املوت وتنبت الدماء، وتسفك احلياة، تقتل الصراع أهل ثورة :قال
  .األمل وتقتل األمل، وتثمر احلياة،

  .ثورة أي يعرف ال واإلسالم .. شيوعيا ولست .. مسلم أنا :قلت
  .الثورة يعرف ال أن اإلنسان وحقوق باإلنسان يهتم لدين ميكن فال .. السالم أهل ثورة يعرف بل :قال
  .الثورة اسم تراثنا كتب يف أو املقدس بنااكت يف أر مل :قلت
  ؟)االحتساب(و )املنكر عن والنهي باملعروف األمر( رأيت فهل :قال
 امتألت بل ..والتراث الفقه كتب به وردت وثانيهما املقدسة، النصوص به وردت فأوهلما .. أجل :قلت

  .والتراث الفقه كتب به
 بني صالحإلاو ، فعله ظهر الذي املنكر عن نهيالو ، تركه ظهر إذا باملعروف مراأل هي احلسبة أليست :قال
  ؟الناس



 ٤٩٩

  .احلسبة تعريف من املاوردي ذكره ما تردد أنت :قلت
  .املعروف ترك على والثورة املنكر، فعل على الثورة على حض وكلهم .. ذلك ذكر كلهم :قال
 املرمية واجلثث املسفوكة بالدماء تذكرين فهي ،)الثورة( كلمة أكره ولكين .. كالمك على موافق أنا :قلت

  .الطرقات على
 الدميقراطيني ألن احلرية تركت فهل .. حجاب أي احلقائق وبني بينهم حيول أن احلق ألهل ينبغي ال :قال
  .يدعونه الظالميني ألن التنوير تركت وهل .. يدعوا

   .. ال :قلت
   .. إذن الثورة تكره أن ينبغي فال :قال
  .بالضبط قال ما نسيت لكينو .. الكلمة هذه اهلداية معلم يل ذكر لقد :نفسي وبني بيين قلت
  .الضباب وميحو السراب، ئليطف احملو، على يثور الذي الفم لك ذكر أنه شك ال :قال
  .التاسع الفم هو فمك لكأن .. هذا ذكر لقد .. أجل :قلت
  .الفم ذلك هو ففمي التاسع، الفم هو االحتساب كان إن :قال
  أنت؟ فمن :قلت
  .١الدين عز فصار ين،الد به اهللا أعز الذي العز أنا :قال
  العلماء؟ سلطان يدي بني اآلن أأنا :قلت
  .الرجل ذلك أكون أن فيسرين منكر، على يسكت ال الذي هو العلماء سلطان كان إن :قال
  صحبتك؟ يف يل تأذن فهل :قلت
  .بصحبتك وسهال فأهال .. تطيقين كنت فإن .. مثلي يصحب أن الصعب من :قال
  علمنا؟ نبدأ فبم :قلت
  .منكر عن نسكت أن ميكن فال .. لك حصل الذي املنكر عن بالنهي :قال
  .ضعفي تعلم لكنك :قلت

                                                
هـ، ٦٦٠ - ٥٧٧) (عبد السالماملعروف بالعز بن ( عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الدمشقينشري به إىل اإلمام ) ١(

  .كان يلقب بسلطان العلماء وبائع امللوك ،فقيه أصويل شافعي ، وهو، امللقب بسلطان العلماء)م١٢٦٢ - ١١٨١
كان علما من األعالم، شجاعا يف احلق، آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر، مجع . ولد بدمشق ونشأ وتفقه ا على كبار علمائها

  . صول العلم باحلديث واألدب واخلطابة والوعظإىل الفقه واأل
وملا أعطى السلطان الصاحل إمساعيل اإلفرنج بلدة صيدا  ،كان خطيباً للجامع األموي، ختشى السالطني واألمراء صولته وسلطانه

لى الناس، فاعتقله مث وخشي السلطان قوة تأثري عزالدين بن عبد السالم ع ،أنكر عليه ذلك فوق املنرب، وترك الدعاء له يف اخلطبة
وواله السلطان اخلطبة  ،طلب منه مغادرة الشام، فغادرها إىل مصر، فقوبل بالترحاب هناك من ملكها الصاحل ومن علمائها وأهلها

  .يف جامع عمرو بن العاص وواله رئاسة القضاء
بني اإلميان واإلسالم؛ مقاصد الرعاية؛ الفوائد؛ الغاية؛ القواعد الكربى والقواعد الصغرى؛ الفرق : له مؤلفات كثرية منها

. خمتصر صحيح مسلم؛ اإلمامة يف أدلة األحكام؛ بيان أحوال الناس يوم القيامة؛ بداية السول يف تفضيل الرسول؛ الفتاوى املصرية
 )املوسوعة العربية العاملية: انظر.(تويف بالقاهرة



 ٥٠٠

  .ملرآك اجلبال فستتزعزع وسر، .. )اهللا( عينيك بني ضع :قال
  .. يل حصل ملا تعجبت وقد .. حيايت يف مبثلها أشعر مل عظيمة بعزة أشعر وأنا معه، سرت

 عادو برهة، نصرفا حىت يلبث مل مث العز، معي وحييي حيييين يلإ قام رد أبشع ردين قد كان الذي فاملسؤول
  .. مظلميت يرفع مبا إيل

  .املباركات الطيبات بالتحيات نشيع وحنن مكتبه، من خرجنا مث أشكره، أن العز مين طلب
 أسرار تتعلم حىت هذا تفقه لن :فقال هذا، سر عن العز أسأل أن بايل على خطر كما شيء بايل على خيطر مل
   .. ١احلسبة

  أسرارها؟ وما :قلت
   .. سران :قال
  .إذن أيسرمها ما .. فقط :قلت
  .أصعبهما ما بل :قال

                                                
ت اإلسالمية اليت تقوم عليها العدالة يف النظام اإلسالمي، وهلذا فصلنا اختصرنا الكالم عن احلسبة هنا باعتبارها من الواليا )١(

  .، وال بأس أن نشري هنا إىل خمتصر ملا يتحدث الفقهاء عنه يف هذا الباب)عدالة للعاملني(احلديث عنها يف رسالة 
  :فقد ذكر الفقهاء للحسبة أربعة أركان

فكل مسلم مأمور بتغيري ، عن املنكر، وال يشترط فيه إذن من ويل األمرمن يقوم باألمر باملعروف والنهي وهو  :تسباحمل) ١
ونقل القرطيب اإلمجاع على أن املنكر واجب تغيريه على كل من قـدر عليـه، مث إن مـن    . من رأى منكم منكرا فليغريه: املنكر

  !احلسبة، احلسبة على السالطني، فكيف يطلب منهم اإلذن لالحتساب عليهم؟
وهو اإلسـالم وإخـالص النيـة    : يرجى له احلصول على أجر االحتساب شروط نذكر منها ما ال بد منه ولكون احملتسب

العلم مبا يأمر به وينهى عنه، وبأحوال املأمور واملنهي واملالبسات وظـروف  : ومنها. يف االحتساب أي متابعة النيب ..واملتابعة
  .ان إىل القلب الذي ال يعفى منه أحدالقدرة على التغيري من اليد إىل اللس: ومنها. املنكر

البدء بالنفس، والبـدء بـاألهم،   : الرفق يف االحتساب ووضعه يف موضعه، ومن اآلداب: وهناك آداب للمحتسب من أمهها
ـ  راد ومراعاة سنة التدرج، واملوازنة بني املصاحل واملفاسد، والصرب واحتمال األذى، والسعي إلجياد البدائل اإلسالمية للمنكرات امل

  .إزالتها
هو من يؤمر باملعروف وينهى عن املنكر، ومن شروطه، أن يكون بصفة يصري الفعل املمنوع منه يف حقه و :تسب عليهاحمل) ٢

منكرا؛ وإن مل يكن معصية حياسب عليها ديانة، فكل من الصيب وانون والناسي واجلاهل مينع من املنكر، وإن مل يكن مؤاخذا به 
. واحملتسب عليهم خيتلفون باختالف حاهلم يف القرابة والبعد والقوة والشوكة ودخوهلم يف اإلسالم وغـري ذلـك  . شرعا عند اهللا

  .ولكل واحد منهم أحكام ومباحث ال يتسع اال لتفصيلها
أن : وطههو املنكر املوجود الظاهر للمحتسب بغري جتسس، ويكون مما يعلم أنه منكر بغري اجتهاد، ومن شرو :تسب فيهاحمل) ٣

يكون موجودا يف احلال هو أو مقدماته، أما ما فات فليس فيه إال النصح، وأن يكون ظاهرا يراه احملتسب أو يسمعه أو ينقل لـه  
أن ال يكون مما اختلف فيه من مسائل االجتهاد اختالفا معتربا، فال إنكار يف : نقال موثوقا، كل ذلك بدون جتسس، ومن شروطه

  .مسائل االجتهاد
  :ولكل مرتبة شروط ،وهو مراتب: وهو القيام باحلسبة :حتساباال) ٤

  .القدرة وعدم ترتب مفسدة أكرب من االحتساب: التغيري باليد وهي أقوى مراتب احلسبة، ومن أهم شروطها: األوىل
  .التغيري باللسان، وإمنا ينتقل إليها إذا عجز عن اليد: املرتبة الثانية
لقلب، وهذا ال رخصة ألحد يف تركه، بل جيب أن يكون بعض املنكر وكراهيته يف قلب كل مسلم، اإلنكار با: املرتبة الثالثة

 .وحقيقة اإلنكار بالقلب، عدم الرضا باملنكر ومفارقته والنفور منه، فآخر حدود اإلميان هو اإلنكار بالقلب



 ٥٠١

  مها؟ فما :قلت
  .النصحو اإلخالص، :قال

  :اإلخالص
  اإلخالص؟ فما :قلت
حلسبة مشتقة من االحتساب وهو طلب األجر أن ا  ، أن ترى أال ربك، وجه إال باحلسبة تريد ال أن :قال

من لقي اهللا ال :(  ، وقال ١)من أدى مخس صلوات إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه:(   قالكما 
:( لعبد اهللا بن عمرو ل ا، وق٢)يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة ا نفسه حمتسبا ومسع وأطاع فله اجلنة 

وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك اهللا مرائيا  يا عبد اهللا بن عمرو إن قاتلت صابرا حمتسبا بعثك اهللا صابرا حمتسبا،
إن قتلت :( ل ا، وق٣)مكاثرا، يا عبد اهللا ابن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك اهللا على تلك احلال 

، ٤)يف سبيل اهللا صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر كفر اهللا عنك خطاياك إال الدين، كذلك قال يل جربيل آنفا 
الطاعون كان عذابا يبعثه :(  ل ا، وق٥)سبع سنني حمتسبا كتب اهللا له براءة من النار  من أذن:(  ل اوق

اهللا تعاىل على من يشاء وأن اهللا تعاىل جعله رمحة للمؤمنني فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابرا 
   ٦)حمتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهللا له إال كان له مثل أجر شهيد

من قام ليلة :(  ل ا، وق٧)من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه:(  وقال : تقل
من تبع جنازة مسلم إميانا واحتسابا وكان معها :(  ل ا، وق٨)القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

اط مثل أحد؛ ومن صلى عليها مث حىت يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من األجر بقرياطني، كل قري
   ٩)رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط من األجر 

  .. وأحاديث أخرى كثرية  :قال
  فما تريد من هذا؟.. أعلم ذلك : قلت
أال ترى .. فال ميكن ألحد أن يقبلك وأنت تعبد نفسك .. أساس األعمال هو اإلخالص لوجه اهللا : قال

  .ذلك اإلقبال ملا عدت إليهذلك الرجل كيف أقبل عليك كل 
  .وقد تعجبت من ذلك أميا تعجب.. أجل : قلت

                                                
 .يف تارخيه وأبو الشيخرواه احلاكم  )١(
  .أمحد عن أيب هريرة)   ٢(
 .خاري ومسلم عن ابن عمروالب)   ٣(
  .مسلم عن أيب قتادة)   ٤(
 . غريب: الترمذي، وقال)   ٥(
 .البخاري)   ٦(
  .البخاري)   ٧(
 .مسلم)   ٨(
  .البخاري)   ٩(
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  .إن اهللا تعاىل يلقي على من حيتسب يف سبيله من املهابة ما تندك له اجلبال: قال
اخلمور يف  وجود حانة تبيع أنه علم مرة بفقد روي .. العز بن عبد السالم لقد ذكرتين بسميك : قلت

فشاهد العساكر مصطفني بني يديه،  ،ان جنم الدين أيوب يف يوم عيد إىل القلعةالقاهرة، فخرج إىل السلط
على عادة سالطني ـ من األة، وقد خرج على قومه يف زينته  وجملس اململكة، وما السلطان فيه يوم العيد 

يا أيوب،  : داهوأخذت األمراء تقبل األرض بني يدي السلطان، فالتفت الشيخ إىل السطان ونا  ـ الديار املصرية
هل جرى هذا؟ : اخلمور؟ فقال السلطان أمل أبوىء لك ملك مصر مث تبيح : ما حجتك عند اهللا إذا قال لك

! وغريها من املنكرات، وأنت تتقلب يف نعمة هذه اململكة، اخلمور  نعم، احلانة الفالنية يباع فيها : فقال الشيخ
فقال . أيب يا سيدي، هذا أنا ما عملته، هذا من زمن : لقا ،بأعلى صوته والعساكر واقفون يناديه كذلك 

من : الزخرف)(إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ﴿ :أنت من الذين يقولون : الشيخ
  .بإبطال تلك احلانة ؟ فرسم السلطان )٢٢اآلية

سيدي كيف احلال؟  يا :  ـ وقد شاع هذا اخلرب ـلسلطان وعندما سأله أحد تالميذه ملا جاء من عند ا
: يا سيدي، أما خفته؟ قال: فقلت. نفسه فتؤذيه يا بين، رأيته يف تلك العظمة فأردت أن أهينه لئال تكرب : فقال

  .١تعاىل، فصار السلطان قُدامي كالقط واهللا يا بين استحضرت هيبة اهللا 
  :النصح
  فما الثاين؟.. فالكل متفق عليه .. حسب أين أجادلك فيه علمت األول، وال أ: قلت
مسي النصيحة ديناً، وجعلها من حقوق املسلمني فيما بينهم، وبايع  أال ترى أن النيب .. النصح : قال

  .بعض صحابته على النصح لكل مسلم، وعدد جوانب النصح وجماالته
  فلم كان النصح ركنا من أركان االحتساب؟.. أجل : قلت

فال ميكن ألحد أن يقبل احتسابك، .. والنصح إخالص للمحتسب عليه .. االحتساب إخالص هللا : الق
  .وهو يشعر أنك تغشه

النصيحة كلمة يعرب ا عن مجلة هي إرادة اخلري : ( ، فقالاخلطايبوقد عرب عن ذلك .. صدقت : قلت
  ، ٣)احبه النصح حتري فعل أو قول فيه صالح ص: ( وقال الراغب، ٢)للمنصوح له

هي عناية القلب للمنصوح له كائناً : قال بعض أهل العلم: (قال حممد بن نصر املروذيومثل ذلك : قال
  ٤)من كان

  فكيف أكون ناصحا ملن أحتسب عليه؟: قلت
  .سبعة إن فعلتها، فقد اكتمل نصحك، وإن ضيعتها، فقد ضيعت نصحك: قال
  ؟أوهلافما : قلت

                                                
 .٨/٢١٢: طبقات الشافعية الكربى )١(
 )٤/١٢٥: (معامل السنن)٢(
 )٤٩٤ص : (املفردات)٣(
 )١١١ص : (جامع العلوم واحلكم)٤(
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فال ينبغي للعباد أن يعبدوا غري رم، أمل .. بل انصحه مبا أمره ربه .. اك أن ال تنصحه مبا طلبه هو: قال
) يميا أَيها الَّذين آمنوا ال تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سميع عل ﴿:تسمع قوله تعاىل 

  ؟)١:احلجرات(
  ن ينصح أحد أخاه يف مثل هذا؟وهل ميكن أ.. بلى : قلت
فمنهم من يرى رأيا، وال يرى غريه، مث يروح يقدم رأيه على كل رأي، .. كثريون يفعلون ذلك : قال

  .ومذهبه على كل مذهب
  .أولئك املتعصبون: قلت
  .إم جيعلون من آرائهم دينا يدينون به من دون اهللا، فيدعون لدينهم، ويغفلون عن دين اهللا.. أجل : قال
  ؟ثانيهاعلمت أوهلا، فما : قلت
  .فعلهعلى طلب الكل اتفق وال تأمره إال مبا على طلب تركه، الكل اتفق أن ال تنكر عليه إال فيما : قال
: سفيان الثوريوقد قال يف هذا ..فقد نص الفقهاء على أنه ال إنكار على املختلف فيه .. أعلم هذا : قلت

ما اختلف فيه الفقهاء، : ( ، وقال)ختلف فيه، وأنت ترى غريه فال تنههإذا رأيت الرجل يعمل العلم الذي ا( 
ال ينبغي للفقيه أن حيمل الناس على مذهب، : ( أمحد بن حنبل، ، وقال )فال أي أحداً من إخواين أن يأخذ به

  ١)وال يشدد عليهم
  .وال ينبغي للفقيه إال أن ينص على هذا.. وعلى هذا نص الكل : قال
  ؟ثالثهافما ..ذا علمت ه: قلت
وحىت ال تستثري من جنود .. حىت ال تكون نصيحتك فضيحة .. أن حترص على أال تنصحه إال سرا : قال

  .نفسه من حيول بينه وبني قبول نصيحتك
وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد، وعظوه سراً، حىت : ( ابن رجبأعلم هذا، وقد قال يف هذا : قلت

وقال ، ٢)فيما بينه وبينه، فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإمنا وخبه من وعظ أخاه: ( قال بعضهم
النصيحة : ( أبو حامت بن حبان البسيت، وقال )املؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعري: ( الفضيل بن عياض

نية فقد شانه، جتب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل، ولكن ابداءها ال جيب إال سراً، ألن من وعظ أخاه عال
أبو ، وقال ٣)ومن وعظه سراً فقد زانه، فإبالغ اهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه

وإذا نصحت فانصح سراً ال جهراً، وبتعريض ال تصريح، إال أن ال يفهم املنصوح : ( حممد ابن حزم الظاهري
 ٤)تعريضك، فالبد من التصريح

  .وال ينبغي للفقيه إال أن ينص على هذا..  وعلى هذا نص الكل: قال
  ؟رابعهافما ..علمت هذا : قلت

                                                
 .١/١٨٦: (آلداب الشرعيةا: انظر )١(
 .)٧٧:ص: (جامع العلوم )٢(
 .)١٩٦ص: (روضة العقالء )٣(
 .)٤٤ص: (األخالق والسري )٤(



 ٥٠٤

قبول النصح كفتح الباب، والباب ال يفتح إال مبفتاح مناسب، أن تتلطف مع من تنصحه، ف: قال
واملنصوح امرؤ له قلب قد أغلق عند مسألة قصر فيها إن كانت أمراً مطلوباً للشارع، أو وقع فيها، إن كانت 

وحىت يترك املنصوح األمر أو يفعله البد له من انفتاح قلبه له، والبد هلذا القلب من ، منوعاً من الشارع أمراً
  .مفتاح، ولن جتد له مفتاحاً أحسن وال أقرب من لطف يف النصح، وأدب يف الوعظ، ورفق يف احلديث

بلكم إذا رأى الرجل من كان من كان ق: ( عبد العزيز بن أيب داودأعلم هذا، وقد قال يف ذلك : قلت
أخيه شيئاً يأمره يف رفق، فيؤجر يف أمره ويه، وإن أحد هؤالء خيرق بصاحبه، فيستغضب أخاه، ويهتك 

  ) ١)ستره
  ٢)ما كان الرفق يف شيء إال زانه، وما نزع من شيء إال شانه( :(  وقبله قال رسول اهللا : قال
  ؟خامسهاعلمت هذا، فما : قلت
فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك  ﴿:ن نصحته مبا نصحته، فقد قال اهللا تعاىل ألشرف خلقه أن ال تلزم م: قال

قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِنْ   ﴿: ، وقال )٤٨من اآلية: الشورى)(علَيهِم حفيظاً إِنْ علَيك إِلَّا الْبالغُ 
هلَيا عما فَإِنلَّووت بِنيالغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهيعطإِنْ تو ملْتما حم كُملَيعلَ وما حم (

   )١٧:يـس) (وما علَينا إِلَّا الْبالغُ الْمبِني ﴿:، وقال حاكيا عن رسله )٥٤:النور(
ى شرط القبول منك، فإن تعديت هذه الوجوه، فأنت وال تنصح عل: ( لقد قال يف ذلك ابن حزم: قلت

ظامل ال ناصح، وطالب طاعة وملك، ال مؤدي حق أمانة وأخوة، وليس هذا حكم العقل، وال حكم الصداقة، 
فإن خشنت كالمك يف النصيحة فذلك إغراء وتنفري، وقد قال اهللا : ( ، وقال٣)لكن حكم األمري مع رعيته

ن نصحت بشرط إ، و٤)وال تنفروا( : ( وقال رسول اهللا ). ٤٤من اآلية: طه( ) لَيناًفَقُوال لَه قَوالً ﴿:تعاىل
  ٥)القبول منك، فأنت ظامل، أو لعلك خمطئ يف وجه نصحك، فتكون مطالباً بقبول خطئك، وبترك الصواب

  .وال ينبغي للفقيه إال أن ينص على هذا.. وعلى هذا نص الكل : قال
  ؟هاسادسفما ..علمت هذا : قلت
أن ختتار احملل املناسب للنصيحة، فال تنصحه إال يف الوقت واحملل الذي تراه مناسبا هلا، وقد قال يف : قال

إن للقلوب شهوة وإقباالً، وفترة وإدباراً، فخذوها عند شهوا وإقباهلا، ( :ذلك ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ
  )وذروها عند فترا وإدبارها

  ؟ابعهاسفما .. علمت هذا : قلت
  .أن ال تذكر ملن تنصحه ذنبه: قال
  فكيف أنكر عليه إذن؟: قلت

                                                
 .).٧٧ص: (جامع العلوم )١(
 .رواه البخاري ومسلم )٢(
 .)٤٤ص: (األخالق والسري)٣(
 .رواه البخاري ومسلم )٤(
 .)٤٨ص: (األخالق والسري)٥(
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فإنك إن فعلت ذلك عريته، .. إذا رأيت عاصيا، فحدثه عن شؤم معصيته، وال حتدثه عن اقترافه هلا : قال
  .وإذا عريته منعته من قبول نصيحتك

ال تظْهِر :(  قوله  صدقت، وقد وردت النصوص املقدسة بذم التعيري، وقد جاء يف احلديث: قلت
   ٢)يعمله من عير أخاه بذنب مل ميت حىت:(  ، وقال ١)الشماتة بأخيك فيعافيه اهللا ويبتليك

من عير أخاه بذنب تاب منه مل ميت حىت يبتليه اهللا : كان يقال : ( ـ رضي اهللا عنه ـاحلسن وقد قال 
ء موكل باملنطق فلو أن رجالً عير رجالً برضاع البال:( ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف  ،)به

إين أعرف الذنب الذي أصابين هذا عيرت رجالً : ( وملا ركب ابن سريين الدين وحبس به قال ، )كلبة لرضعها
  )يا مفلس: منذ أربعني سنة فقلت له 

  .وال ينبغي للفقيه إال أن ينص على هذا.. وعلى هذا نص الكل : قال
  ؟جلملة، فأين التفاصيلفقهت ا: قلت
  .فيها التأثري وأسرار احلسبة، لتتعلم احلسبة مدرسة إىل اصحبين :قال
  الزمن؟ هذا يف املدارس هذه مثل توجد تزال أال :قلت
  وجودها؟ من مينع وما :قال
  .بغريها اآلن استبدلت لقد :قلت
  .بركاته من رأوا ملا هذا يستبدلوا ال أن حكامها وآثر املباركة، البلدة أهل آثر لقد :قال
  .املدرسة هذه مثل اإلسالم ديار يف أرى ألن شوقي أشد فما .. املدرسة هذه على فدلين :قلت

***  
مكثت فترة طويلة مع العز بن عبد السالم أتعلم منه أسرار احلسبة، وفقهها، وما حتمله من معاين اهلداية 

وأن .. هو سيد احملتسبني ومعلمهم  اهللا وقد اهتديت من خالل صحبيت له إىل أن رسول .. الرفيعة 
  .االحتساب املؤثر والفاعل مل يكتمل إال ملن اهتدى ديه فيه

***  
من الطريق من غري أن نشعر بأي التاسعة ما استتم صاحيب حديثه هذا حىت وجدنا أنفسنا قد قطعنا املرحلة 

طعه من غابات موحشة، ومن سباع عادية ومل خيطر على بايل طيلة هذه املرحلة ما كنا نق.. عناء أو تعب 
  .تتربص بنا من كل اجتاه

  .لقد ترتلت علي مبجرد قطعي لتلك املرحلة أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد
  

                                                
 .ريبحسن غ: وقال رواه الترمذي،  )١(
 .رواه الترمذي )٢(
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  الشاهدعاشرا ـ 
  .فحدثين عن رحلتك العاشرة: قلت
يت شرفت بأن تكون املنارة تلك املدينة العظيمة ال.. متوجها إىل املدينة املنورة  دمشقخرجت من : قال

اليت امتد نورها إىل املشرق واملغرب، فمنها انطلق الفاحتون والدعاة إىل اهللا حيررون عباد اهللا، وخيرجوم من 
  .الظلمات إىل النور، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم

دينة العطر حىت راح قليب الذي امتأل حبب حبيبه يشدو مبا قال ال أكتمك أين مبجرد أن تنسمت أريج امل
  : الشاعر الصاحل

  أتيتــــــك راجــــــالً ووددت أين 

   
   طيـــهتاد عـــيين أَمـــوس لَكْـــتم   

    
  ومـــا يل ال أســـري علـــى املـــآقي   

   
 ــه ــولُ اهللا فيـــ ــربٍ رســـ   إىل قـــ

    
  :ومبا قال اآلخر

ــدثا    ــثم اجل ــهامي وال ــرب الت ــد ق ــف عن   ق

   
ــ ــا   وانش ــه مكث ــن ب ــدى مم ــبري اهل   ق ع

    
ــدكراً     ــد م ــداع الوج ــاً ب ــثُ احترام   واج

   
ــا    ــن بعث ــري م ــدح خ ــوة وام ــر النب   فج

    
ــة  ــوان قاطبــ ــيد األكــ ــد ســ   حممــ

   
   إذ جمـــده كـــابراً عـــن كـــابر ورثـــا

    
  مــا أجنــب الـــدهر ذا خلــق وذا خلـــقٍ   

   
ــدثا    ــا ح ــذ جاءن ــبهه م ــل يش    يف الفض

   
  :ومبا قال حسان قبلهما

ــا  ــت ي ــت   فبورك ــولِ وبورك ــرب الرس   ق

   
ــدد  ــيد املسـ ــوى فيهـــا الرشـ   بـــالد ثـ

    
  وبـــورك حلـــد منـــك ضـــمن طيبـــاً

   
  ــد ــفيحٍ منضـ ــن صـ ــاٌء مـ ــه بنـ   عليـ

    
 ــني ــد وأعـ ــرب أيـ ــه التـ ــلُ عليـ   يـ

   
 دــع ــذلك أسـ ــارت بـ ــد غـ ــه وقـ   عليـ

    
  لقـــد غيبـــوا حلمـــاً وعلمـــاً ورمحـــة

   
ــــدسعشــــية علّــــوه الثــــرى ال يو  

    



 ٥٠٧

  ن لـــيس فـــيهم نبـــيهموراحـــوا حبـــز

   
 وأعضـــد وقــد وهنـــت منـــهم ظهـــور  

    
ــه    ــماوات يوم ــي الس ــن تبك ــون م   يبكّ

   
   ــد ــاس أكم ــه األرض فالن ــد بكت ــن ق   وم

    
ـــة هالـــكلت يومـــاً رزيوهـــل عـــد  

   
   ــد ــه حممـ ــات فيـ ــومٍ مـ ــة يـ   رزيـ

   
  : ومبا قالت الزهراء البتول سيدة نساء العاملني قبلهم مجيعا

   ت ــم ــن ش ــى م ــاذا عل ــة أمحــد م بر  

   
ــا  ــان غَوالَيـ ــدى الزمـ ــم مـ   أن ال يشـ

    
ــا  ــو أـ ــائب لـ ــي مصـ ــبت علـ   صـ

   
  صـــبت علـــى األيـــام عـــدنَ لَياليـــا

   
ويف ذلك احملل الذي تذوب فيه القلوب، وتنهمر العيون، وتتصل األرض ..  أمام قرب رسول اهللا 

حي ترفرف يف املأل األعلى يف عوامل اجلمال اليت ال كدورة أحسست برو.. بالسماء، وينمحي الزمان واملكان 
تذكرت أولئك املاليري من .. ويف ظالل تلك السعادة اليت ليس فوقها سعادة .. وهناك .. فيها وال شوائب 

 البشر الذين رضوا بأن يعيشوا يف الظلمات تاركني هذه األشعة العظيمة اجلميلة الدافئة املنرية اليت أرسلها اهللا
  .لتكون رمحة للعاملني

بل علي وعلى مجيع املسلمني الذين راحوا يكتمون .. ال عليهم وحدهم .. تذكرم، فامتألت مها وحزنا 
ما أمر اهللا بنشره، ويشوهون ما أمر اهللا بتزيينه، فمألوا أعني العامل بالغشاوة اليت حتول بينهم وبني منبع احلقائق، 

  .ربع الرمحةومصدر النور، ومشعل اهلداية، وم
هو  يف ذلك احملل تذكرت اآليات اليت ختربنا بأن هذا الدين ليس خاصا بنا، وتبشرنا بأن رسول اهللا 

  ..  ٢)خاطئ إال حيتكر ال(، و١)احملتكر ملعون(ـ وال حيق لنا أن حنتكره ألنفسنا، ف ،رمحة للعاملني
دى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْه﴿ :تذكرت قوله تعاىل 

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ﴿ :، وقوله تعاىل )٣٣:التوبة) (الْمشرِكُونَ
  )٢٨:الفتح) (وكَفَى بِاللَّه شهِيداً

ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه ﴿ :بدخول الناس يف دين اهللا أفواجا  ت تبشري اهللا لنبيه وتذكر
  )٢:النصر) (أَفْواجاً

البشرية بأنه سيأيت اليوم الذي ترمي فيه أغالل  وتذكرت تلك األحاديث اليت بشر فيها رسول اهللا 
  .ة األهواء والشهوات اليت تنصرف ا عن حقيقتهاالشياطني لتتحرر من عبوديتها، ومن عبودي

                                                
 .جزء من حديث رواه احلاكم وابن ماجة) ١(
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي) ٢(
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ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليلُ والنهار، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا :(  تذكرت قوله  
  ١)الدين، بعز عزيز، أو بِذُلِّ ذليل، عزا يعز اهللا به اإلسالم، وذال يذل اهللا به الكفر

مىت ترتفع الظلمات عن هذه البشرية .. مىت يأيت ذلك اليوم؟ : يث ال أشعروصحت يف نفسي من ح
  مىت  يدخل الناس يف دين اهللا أفواجا؟.. مىت تترتل أنوار اهلداية؟ .. التائهة؟ 

فقد آن لك أن تلقى .. تعال: شعرت بيد تربت على كتفي وتقول يل.. بينما أنا كذلك أخاطب نفسي 
  .حار، لينشر األنوارمن يسلك القفار، ويقطع الب

  .ذلك الذي أحبث عنه.. تقصد الفم العاشر : قلت
  فهو ما سأدلك عليه؟) .. الشاهد(إن كان الفم العاشر هو فم : قال
  فما الشاهد؟.. عرفت احلكيم والواعظ واحملاور واملعلم والقدوة واملريب واخلطيب واملفيت واحملتسب : قلت
) يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ونذيراً﴿ : رسول اهللا  أمل تقرأ قوله تعاىل عن وظائف: قال

) إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسوالً شاهداً علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسوالً﴿ :، وقوله تعاىل )٤٥:األحزاب(
  ؟)١٥:املزمل(

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداَء ﴿ :أت مثلها قوله تعاىل عن وظائف األمة وقر.. بلى : قلت
وجاهدوا في اللَّه حق ﴿ : ، وقوله تعاىل)١٤٣من اآلية: البقرة)(علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً 

و اكُمبتاج وه هادجِهفلُ وقَب نم نيملسالْم اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جي م
تصموا بِاللَّه هو واعهذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى الناسِ فَأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ 

ريصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع الكُموم )٧٨:احلج(  
  ما يعين؟ف.. قرأت هذا 

  .٢، ووظيفة من أعظم وظائف األمةهذا يعين أن الشهادة وظيفة من أعظم وظائف رسول اهللا : قال
وأعرف ..  بالقضاءة اليت ترتبط وأعرف الشهاد.. أعرف الشهادة اليت هي املوت يف سبيل اهللا : قلت

  فما الشهادة اليت ذكرت يف هذا احملل؟.. الشهادة اليت تعين احلضور 
  .. وهي غري ذلك .. هي مجيع ذلك : قال
  .مل أفهم: قلت
أوهلا السري من النفس إىل اهللا، وهي رحلة : لقد كان الصاحلون يذكرون أربع مراحل لسري السالكني: قال

 اهللا مع اإلنسان سري : وثالثها..  اهللا معرفة حبثا عن اهللا،  يف اهللا نم اإلنسان سري: وثانيها.. البحث عن اهللا 
 . اهللا خلق إلنقاذ ،اهللا خلق بني اهللا مع اإلنسان سري : ورابعها..  اهللا خلق إىل

  فأي سري منها حيقق الشهادة اليت هي وظيفة األمة؟ : قلت
  .وهي رحلتهم إلنقاذ خلق اهللا من عبودية الشيطان.. الكني هي املرحلة األخرية من سري الس: قال

                                                
 .رجال أمحد رجال الصحيح): ٦/١٤(قال اهليثمي يف امع رواه أمحد، ) ١(
 )رسائل السالم(من ) مفاتيح املدائن(حتدثنا عن الشهادة وعالقتها بالسياسة يف رسالة ) ٢(
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فاحلاكم هو الذي يسري اجليوش اليت تفتح أقطار .. ولكن هذه وظيفة احلاكم ال وظيفة الداعية : قلت
  .األرض، وجتعلها بأيدي املسلمني

عن االستيالء  واحلاكم الصاحل ال يبحث.. الشهادة أخطر من هذا .. ليست هذه هي الشهادة .. ال : قال
  .على األراضي، وإمنا يبحث عن االستيالء على العقول والقلوب

  .ولكن اخللفاء الراشدين سريوا اجليوش اليت فتحوا ا األرض، ونشروا ا اإلسالم: قلت
مل يكن سريهم لالستيالء على األرض، وإمنا كان سريهم لتخليص املستضعفني الذين حيل بينهم : قال

ال إِكْراه في الدينِ قَد  :تعاىلاإلسالم بالسيف، وقد قال  نوكيف ينشرو.. أو سلوك سبيله  وبني تبصر احلق
 يالْغ نم دشالر نيبت )٢٥٦من اآلية: البقرة(.  

حرية االعتقاد والتعبد، فلكل ذي دين دينه ومذهبه، ال فقد نصت النصوص القطعية على .. أجل : قلت
  .إىل غريه، وال يضغط عليه ليتحول منه إىل اإلسالم يجرب على تركه

فاهلداية مصلحة شخصية، والضالل مضرة شخصية، ودور املؤمن هو الدعوة للمصلحة .. أجل : قال
اهتدى ﴿ قُلْ ياأَيها الناس قَد جاَءكُم الْحق من ربكُم فَمن :والتنفري من املضرة، ال اإللزام بذلك، قال تعاىل 

﴿ إِنا أَنزلْنا :وقال تعاىل )١٠٨:يونس(ٍفَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها وما أَنا علَيكُم بِوكيل
ضا يملَّ فَإِنض نمو فِْسهنى فَلدتاه نفَم قاسِ بِالْحلنل ابتالْك كلَيع هِملَيع تا أَنما وهلَيلُّ ع

  )٤١:الزمر(بِوكيلٍ
﴿ :والقرآن الكرمي خيربنا أن دور املؤمن هو الدعوة ال السيطرة على من يدعوه أو إكراهه، قال تعاىل 

  )٢١:عبس( فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر لَست علَيهِم بِمسيطرٍ
﴿ وقُلْ :كفر حرية شخصية تتبع مشيئة صاحبها ال اإللزام اخلارجي، قال تعاىل وهو خيربنا أن اإلميان وال

بِهِم سرادقُها وإِنْ يستغيثُوا الْحق من ربكُم فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا للظَّالمني نارا أَحاطَ 
  )٢٩:الكهف(كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساَءت مرتفَقًا يغاثُوا بِماٍء
  .ولكين ال أزال أتساءل عن سر الشهادة اليت هي وظيفة هذه األمة حنو سائر األمم.. أعرف هذا : قلت
  .بيلهاالشهادة تتحقق بأن تكون األمة منوذجا صاحلا تدي ديها األمم، بل حتن لسلوك س: قال
  فكيف تتحقق هذه الشهادة يف منتهى كماهلا؟: قلت
  .تعال معي ألدلك على من يعلمك علوم ذلك: قال
  أتريد أن تبعدين من هذا احملل الطيب الذي ال حياة للقلب إال به؟: قلت
  اجعل هذا احملل يف قلبك، وسر حيث شئت، أنسيت ما قال لك معلم اهلداية؟: قال
فلن ينال اهلداية وال علوم اهلداية إال من سار يف األرض، وخرب .. يف األرض سر :( لقد قال يل : قلت

  )البشر، وتعلم لغة الطري، وسلك مسالك النحل، وسكن قرى النمل
  .فباهللا إن تسر تر العجائب.. فسر : قال

***  
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كثريا عن  سرت مع الرجل يف بعض األحياء العتيقة من املدينة املنورة إىل أن دخلنا دارا مل تكن تبعد
فلم تكن تشبه أي دار من تلك الدور احمليطة .. ولكنها يف ظاهرها كانت دارا غريبة ..  مسجد رسول اهللا 

  .لقد كانت وكأا من عامل آخر.. ا 
  أهي دار عتيقة من تلك الدور اليت ال نزال نرى مثلها يف اآلثار؟: قلت
ومع ذلك، فهي .. تطورا من مجيع ما رأيته من دور بل هي أكثر .. بل هي دار عصرية حديثة .. ال : قال

  .. حتتفظ جبميع حلل األصالة 
  .وحدثين عما رأيت داخلها.. دعين من الدار : قلت
جلس كل واحد منهم يف ناحية من النواحي، وأمامه .. لقد رأيت سبعة رجال عليهم سيما الورثة : قال

  .مل يرين أحد منهمبل بانفعال عجيب حىت أم مل يلتفتوا إيل، وهو يتعامل معها .. الكثري من األجهزة املتطوره 
لقد خطر على بايل، وأنا أراهم أولئك العلماء والباحثني الذين جيلسون أمام مكاتبهم وأجهزم، وهم 

  .يرقبون باهتمام وحرص أي صاروخ يطلق، أو أي مركبة تريد أن تنفذ من أقطار األرض
  أهذه وكالة فضاء؟: قلت لصاحيب

  .وهي خمتصة بالشهادة.. هذه وكالة هداية .. ال : قال
  ومن هؤالء؟: قلت
  .وكل فم فيهم ال ينطق إال ا.. كل عقل منهم ال يفكر إال فيها .. هؤالء مهندسو شهادة : قال
  فهم انتحاريون إذن؟: قلت
إم ال .. ميان واحلياة إن أفكارهم ال حتل مبوضع إال مألته بأنوار اهلداية واإل.. بل حياتيون .. ال : قال

  .ينشرون الدمار بل ينشرون احلياة
  .وكأين ال أعرفها.. لكأين أعرف وجوههم : قلت
  .. نعم هم الظاهرون الباطنون : قال
  .فعرفين م: قلت

وهو رجل ال مهة له إال توحيد املسلمني، وحتقيق التآلف بينهم، ..   ١القميهذا : أشار إىل أحدهم، وقال
وقد .. ن فرقتهم هي السبب يف انشغال بعضهم ببعض، وترك ما طلب منهم من دعوة األمم إىل اهللا فقد رأى أ

رأى أنه ال ميكن أن يدخل الناس يف دين اهللا أفواجا، وهم يرون املسلمني يتصارعون تصارع الديكة، فراح 
  .يبحث عن علل الفرقة، وعن أدوية الوحدة والتقارب والتعايش

وهو رجل ذاق مرارة االستبداد، فراح ينفر منه، ويدعو إىل ..  ٢الكواكيبذاك : لأشار إىل آخر، وقا

                                                
اإلمام العظيم تقي الدين القمي، وهو مؤسس دار التقريب بالقاهرة، وأبرز من سعى يف التقريب بني املذاهب نشري به إىل ) ١(

 )حصون املستضعفني(من سلسلة ) حصون الوحدة(اإلسالمية، وقد حتدثنا عنه بالتفصيل يف رسالة 
ومن رجال  ،رحالة من الكتاب األدباء، وهو )م١٩٠٢ -١٨٥٥هـ، ١٣٢٠-١٢٧١( عبد الرمحن الكواكيبنشري به إىل ) ٢(

  .ولد وتعلم يف حلب، وأنشأ فيها جريدة الشهباء فأغلقتها احلكومة، وجريدة االعتدال، فعطِّلت ،اإلصالح
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فال ميكن أن يدخل الناس يف دين اهللا أفواجا، وهم يرون حكام املسلمني أباطرة .. العدالة اليت جاء ا اإلسالم 
  .وقياصرة وأكاسرة ومناردة
  ..  ١إقبالحممد ذاك : أشار إىل آخر، وقال

                                                                                                                                 
امتحان احملامني،  وعضوا فخريا يف جلنة  شغل الكواكيب العديد من الوظائف، فكان رئيسا لقلم احملضرين يف والية حلب، 

وكان  بالناس وجتربة كبرية باحلياة،  بالقضاء وقام بأعمال عمرانية وجتارية أكسبته خربة  رئيسا للجنة األشغال العامة، كما عمل و
   . سالحه الرتاهة واالستقامة والعدل  يف كل أعماله يصطدم بنظام الدولة واستبداد احلكام وفساد اإلدارة، وكان 

حللها، بل كان رجال  إليه أرباب املشاكل  بلده يقصده أصحاب احلاجات لقضائها، ويلجأ  وكان للكواكيب مكانة مرموقة يف
جائرا، لذلك حاربه والة حلب  وال يسامل  ،جرأة وشجاعة، ال يقر ظاملًا على ظلمه احلكم يستشريونه أحيانا فيبدي رأيه يف 

نسب إليه، األمر الذي جعله يهاجر سرا إىل مصر   حاكمة وهو بريء مما ورجال الدولة يف األستانة، فَزورت عليه التهم فقُدم للم 
   )املؤيد(يف جريدة ) االستبداد طبائع (فيها فصوالً من كتابه  م لينشر ١٨٩٩/هـ١٣١٦سنة 

زيرة ودخل اجل وسواحل آسيا الغربية  قام الكواكيب بزيارة العديد من الدول اإلسالمية فطاف بسواحل إفريقيا الشمالية، 
املنية  رحلته إىل بالد املغرب، ولكن  اهلند، واستقر به املقام يف مصر، وكان ينوي أن يتم  العربية، واتصل برؤساء قبائلها،كما نزل 

  . م١٩٠٢/هـ١٣٢٠عاجلته سنة 
ته وعلمه ومن وكان كبريا يف عقله ومه ،له من الكتب أم القرى؛ طبائع االستبداد، وكان هلما عند صدورمها ردود فعل قوية

  .كبار رجال النهضة احلديثة
سببا سياسيا،  ١٢سببا دينيا، و ١٨تناول يف كتابه أم القرى أسباب احنطاط اتمع اإلسالمي بتوسع وتفصيل، وأرجعها إىل 

يلها، وتناوهلا حبث الكواكيب يف هذه األسباب على شكل حوار بني عدد من الشخصيات اليت خت، وقد سببا أخالقيا وتربويا ١٥و
 .بالتفصيل وبإيراد احلُجج والرباهني، فكانت حتليالً علميا لواقع اتمع العريب اإلسالمي يف اية القرن التاسع عشر امليالدي

كان حيث على الوحدة  ،عامل وفيلسوف وشاعروهو ، )م١٩٣٨- ١٨٧٣هـ، ١٣٥٥-١٢٨٨( حممد إقبالأشري به إىل ) ١(
وقد حاول أن يعيد صياغة األفكار األساسية للعقيدة اإلسالمية باللغة األكادميية  ،بني مجيع الشعوب اإلسالميةالسياسية والروحية 

  .للعامل احلديث
  . ودرس يف الكلية احلكومية يف الهور، وتعلم اآلداب العربية والفارسية. ولد يف مدينة سيالكوت يف البنجاب

م ألف ١٩٠٥ويف عام  ،ليزية والفلسفة اإلسالمية يف الكلية احلكومية بالهورم تعلم إقبال اإلجن١٩٠٥و ١٩٠١بني عامي 
وخالل السنوات الثالث التالية درس يف اململكة املتحدة يف جامعيت كمربدج ولندن، وكذلك يف  ،كتابه األول عن االقتصاد

  .وقد خترج حماميا وحاز درجة دكتوراه الفلسفة. ميونيخ بأملانيا
وكتب قصائد تنشد على املأل مقتفيا طريقة .  الهور، اختذ احملاماة مهنة له، إال أن الشعر ظل هاجسه احلقيقيإىل تهوبعد عود

  .الشعراء التقليديني
 ،)أسرار النفس(م من خالل نشره قصيدة طويلة بالفارسية حتت عنوان ١٩١٥حصل إقبال على شهرته احلقيقية بعد عام 

وكانت قصائده هذه تدعو ..  م بعد وفاته١٩٥٣، ولكنها مل تنشر إال سنة )أسرار انعدام النفس(وأعقبتها قصيدة مكملة بعنوان 
  . املسلمني إىل التضحية بالنفس يف سبيل اُألخوة والعدل واخلري الشامل لآلخرين

قيام دولة باكستان ولكن حتققت فكرته ب كان إقبال حيلم بإنشاء دولة إسالمية ملسلمي اهلند، وسخر منه الناس حينئذ، 
الشهري، وظل  اإلسالمية، فزار مصر، وأفغانستان كما زار قرطبة، وصلى يف مسجد قرطبة  كثريا من الدول ) إقبال(اإلسالمية، زار 

اول قدر واملؤمترات اإلسالمية والكتب واألشعار اليت أبدعها، وحي طيلة حياته ايدة يدافع عن اإلسالم واملسلمني يف احملافل الدولية 
يعطف على الفقراء واملساكني،  املسلمني من غفلتهم، ومساعدة األمة اإلسالمية على النهوض، وكان إقبال دائما  طاقته إيقاظ 

  . والشراب جيلس معهم، ويهتم بأمرهم، وخيالطهم يف الطعام 
يكتفي من الدين بالعالقة بني العبد وربه  الذي كما كان يدعو املسلمني إىل املشاركة يف حركة احلضارة والتقدم، وينبذ الفكر 

  .يف صورة العبادات
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  .لقد كنت أحسبه ميتا.. ما الذي جاء به إىل هنا .. الشاعر املعروف . .أعرفه : قلت
ذلة ومهانة لقد رأى ما عليه املسلمون من .. لقد جاء إىل هنا ليهندس للشهادة .. مثله ال ميوت : قال
 قد علم أنه ال ميكن أن يدخل الناس يف دين اهللال.. فراح يبحث عن أسباب ذلك، ويدعو إىل عالجه ..  وعجز

  .الذل وتلك املهانةأفواجا، وهم يرون املسلمني بذلك 
وهو رجل ذاب يف الشريعة، فصار مرآة ألحكامها، ..  ١أبو األعلى املودوديذاك : أشار إىل آخر، وقال

                                                                                                                                 
اقرأ مرة أخرى يف سريتك األوىل، اقرأ : (له مل يترك إقبال فرصة إال نصح فيها إخوانه من املسلمني، فيخاطب املسلم ويقول 

باحملبة، ما الذي  مل باألخوة وحتكمه ألنك أنت املنشود؛ لتسود العامل مرة ثانية، أنت متلك العا دروس الصدق والعدل والشجاعة، 
أيب (كرم اهللا وجهه، وفقر ) علي(حتارب اجلبابرة سوى قوة  أكانت هناك قوة يف العامل ! ؟)كسرى(وشدة ) قيصر(حما استبداد 

  !) رضي اهللا عنهم؟ ) سليمان(وصدق ) ذر
  : أبدع إقبال العديد من الدواوين الشعرية الرائعة منها

نظمها يف بداية شبابه حىت سفره إىل أوربا،  م، وحيتوي على حوايل ستني قصيدة وقطعة ١٩٢٤شر عام ون) صلصلة اجلرس( 
   ).طلوع اإلسالم: (أوربا، وأهم قصائد هذا الديوان قصيدته الشهرية باإلضافة إىل ثالثني قصيدة نظمها يف 

  ). جوته(وهي رد على ديوان الشاعر األملاين ) : رسالة املشرق(
  . وهي قصيدة يف احلب اإلهلي) السر اجلديدة حديقة : (وهو ديوان من أروع ما كتب إقبال، وأهم قصائده): لعجمزبور ا( 
  . ملقاومة االستعمار األجنيب وهي منظومات تدعو املسلمني إىل االحتاد ) ما ينبغي أن نعمل يا أمم الشرق( 
وعن األمة وعن العلم  اهللا وعن الرسول  احلديث عن : لوهو ديوان أغلبه يدور حول موضوعات هامة مث) هدية احلجاز( 

  . رفاق الطريق إىل اهللا، وأهم قصائد الديوان قصيدة تدور حول إبليس ومعاونيه اإلنساين، وعن 
 )اإلسالم جتديد التفكري الديين يف (و) تطور الفكر الفلسفي يف إيران: (من أهم مؤلفاته

مفكّر وداعية إسالمي معروف ، وهو )م١٩٧٩ - ١٩٠٣هـ، ١٣٩٩ - ١٣٢١(ي األعلى املودود أيبنشري به إىل ) ١(
  . أمري اجلماعة اإلسالمية ا يف منتصف القرن العشرينهو و ،باهلند

حرص قد مبقاطعة حيدر آباد، وكان أبوه معلمه األول، و ، )أورنك آباد الدكن(قضى طفولته األوىل يف مسقط رأسه يف مدينة 
املودودي على التعليم جبد واهتمام حىت اجتاز امتحان  لعربية والفارسية باإلضافة إىل الفقه واحلديث، وأقبل على تعليمه اللغة ا

  . الليسانس مولوي، وهو ما يعادل 
أتقنها، وصار  وكان من نتيجة عمله بالصحافة أن سعى إىل تعلم اللغة اإلجنليزية حىت .. اشتغل بالصحافة يف سن مبكرة 

  . األديان باللغة اإلجنليزية دون أية صعوبة يف فهمها واستيعاا ع على كتب التاريخ والفلسفة واالجتماع ومقارنة بإمكانه االطال
مدير مجعية علماء اهلند يف إصدار جريدة  ، فعاد إىل دهلي واشترك مع اليت كان يعمل ا وما لبثت احلكومة أن أغلقت اجلريدة

حيث توىل  ،أخرى إىل دهلي فانتقل إىل و بال، مث عاد مرة ، سنوات حىت أغلقت ثالث  مسلم، وصار مديرا لتحريرها ملدة
إصدارها حىت سنة  جريدة تصدرها مجعية علماء اهلند حتمل اسم اجلمعية، وظل يتحمل وحده عبء  اإلشراف على إصدار 

  ). م١٩٢٨= هـ  ١٣٤٧(
ردا على مزاعم غاندي اليت يدعي فيها أن  شهرة عاملية، وقد كتبه  الذي حقق )اجلهاد يف اإلسالم(ويف ذلك العام أمت كتابه 

  . اإلسالم انتشر حبد السيف
امحلوا أيها املسلمون دعوة (: وكان شعارها أصدر ترمجان القرآن من حيدر آباد الركن، ) م١٩٣٢= هـ  ١٣٥١(ويف عام 

  )القرآن واضوا وحلقوا فوق العامل
التيار اإلسالمي يف اهلند، وزيادة قوته، وقد  ان القرآن من أهم العوامل اليت ساعدت على انتشار وكان تأثري املودودي عرب ترمج

إىل ) م١٩٣٧  = هـ ١٣٥٦(وتأكد ذلك يف دعوته أثناء املؤمتر الذي عقد يف لنكو سنة  تبلور ذلك يف حزب الرابطة اإلسالمية، 
  . االستقالل الذايت للواليات ذات األغلبية اإلسالمية

املفكر والفيلسوف حممد إقبال يف سنة  ونتيجة لشهرة املودودي واتساع دائرة تأثريه الفكري يف العامل اإلسالمي، دعاه 
  . ليمارس نشاطه اإلسالمي البارز ا، فلىب املودودي دعوة إقبال إىل الهور ) م١٩٣٧= هـ  ١٣٥٦(
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جمال الفكر والدعوة اجتهت األنظار إىل  كًا فراغًا كبريا يف تار) م١٩٣٨= هـ  ١٣٥٧(وعندما تويف إقبال يف العام التايل 

  . رحيل إقبال املودودي ليمأل هذا الفراغ الذي ظهر بعد 
املسلمني والدعوة إىل اإلسالم، حىت أسس  بدأ املودودي حركته اإلسالمية اليت دف إىل تعميق اإلسالم لدى طبقة املفكرين 

  ).م١٩٤١= هـ  ١٣٦٠( أمريا هلا يف   انتخابه اجلماعة اإلسالمية يف الهور، ومت
 ـالرئيسي من الهور إىل دار السالم  نقلت اجلماعة اإلسالمية مركزها ) م١٩٤٣= هـ  ١٣٦٢(وبعد ذلك بعامني يف 
: طوال هذه الفترة ال يكف عن الكتابة والتأليف، فأصدر عدة كتب من أمهها وكان املودودي  ـإحدى قرى بتها نكوت 

  . ، وغريها)األخالقية اإلسالمية األسس (، و)دين احلق(، و)اإلسالم واجلاهلية(، و)صطلحات األربعة األساسية يف القرآنامل( 
اإلسالمية ا،  هـ انتقل املودودي مع زمالئه إىل الهور؛ حيث أسس مقر اجلماعة  ١٣٦٦ومع إعالن قيام دولة باكستان يف 

النظام الباكستاين طبقًا  ألقى املودودي أول خطاب له يف كلية احلقوق، وطالب بتشكيل  مخسة أشهر، بعد قيام باكستان بنحو و
  . للقانون اإلسالمي

 ١٣٦٧ربيع اآلخر (اجتماع عام بكراتشي يف  وظل املودودي يلح على مطالبة احلكومة ذا املطلب، فألقى خطابا آخر يف 
  )بالنظام اإلسالمياملطالبة اإلسالمية (حتت عنوان ) م١٩٤٨مارس = هـ 

على املطالب اليت قدمها املودودي جبعل القانون  بدأت اجلماعة اإلسالمية الضغط على احلكومة وجملس سن القوانني للموافقة 
  . اإلسالمية، وأن تقوم احلكومة الباكستانية بتحديد سلطتها طبقا حلدود الشريعة األساسي لباكستان هو الشريعة 
باعتقال املودودي وعدد من قادة ) م١٩٤٨هـ  ١٣٦٧  (عن الرد على تلك املطالب قامت يف وحينما عجزت احلكومة 

املطالبة بتطبيق النظام اإلسالمي،  اإلسالمية، ولكن ذلك مل يصرف املودودي وبقية أعضاء احلركة من االستمرار يف  اجلماعة 
كومة إىل املوافقة على قرار األهداف الذي حيدد الوجهة مطالبها حىت اضطرت احل وأظهر الشعب تعاونه الكامل مع اجلماعة يف 

  .هـ  ١٣٦٨اإلسالمية الصحيحة لباكستان يف  
  . اضطرت احلكومة إىل إطالق سراح املودودي وزمالئه وبعد ذلك بنحو عام 

ة تسعى إىل وضع الوقت نفسه كانت احلكوم وبدأت اجلماعة اإلسالمية دراسة قرار األهداف املوضوعة يف حيز التنفيذ، ويف 
املودودي بإلقاء خطاب يف اجتماع عام بالهور  مقترحاا الدستورية، وأعطت لنفسها سلطات واسعة للسيطرة على الرعية؛ فقام  

الطريق للديكتاتورية؛ فثار الرأي العام وهو ما اضطر احلكومة إىل التراجع،  قام فيه بتوجيه النقد إىل تلك املقترحات اليت متهد 
عاملًا ) ٣١(العلماء التحدي؛ فاجتمع  علماء اجلماعة اإلسالمية، يف أن جيتمعوا على ترتيب مسودة دستور إسالمي، وقبل   وحتدت

يف صياغة النقاط الدستورية اليت اتفقوا عليها، ولكن احلكومة  ميثلون الفرق املختلفة مبدينة كراتشي، واشترك املودودي معهم 
اإلسالمية بعقد عدة اجتماعات  اليت تقدمت ا اجلبهة اإلسالمية بالصمت، وإزاء ذلك قامت احلركة الدستورية  قابلت املقترحات 

  .الثانية هـ مت اعتقال املودودي للمرة  ١٣٧٢هـ ويف  ١٣٧٢يف الهور يف  شعبية، فقامت احلكومة بإعالن األحكام العسكرية 
الغضب الشديد يف معظم أحناء العامل اإلسالمي، وتوالت الربقيات ثورة من  حكم عليه باإلعدام، وهو ما أدى إىل حدوث وقد 
واحلكم عليه بالسجن مدى احلياة، ولكن  مكان تشجب هذا احلكم، حىت اضطرت احلكومة إىل ختفيف حكم اإلعدام  من كل 

  ) م١٩٥٥= هـ  ١٣٧٤(إصدار حكم بالعفو عن املودودي يف  ردود الفعل الرافضة هلذا احلكم أدت إىل 
دستور إسالمي للبالد، ولكن ما لبثت أن  رضخت احلكومة ملطالب الشعب بإصدار ) ١٩٥٦= هـ  ١٣٧٥(مع بداية عام و

ولكن القضاء  من زمالئه، ) ٦٣(مث أصدرت قرارا حبظر نشاط اجلماعة، ومت اعتقال املودودي و .. أعلنت عن دستور جديد 
  )م١٩٦٤هـ   ١٣٨٤(وزمالئه يف  املودودي أصدر حكما ببطالن احلظر واالعتقال، وأطلق سراح 

الطويل طلب املودودي إعفاءه من منصبه كأمري للجماعة اإلسالمية ألسباب  هـ بعد حنو ثالثني عاما من الكفاح  ١٣٩٢يف 
  . سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم صحية، وانصرف إىل البحث والكتابة؛ فأكمل تفهيم القرآن، وشرع يف كتابة  

اإلسالم؛ فكان أول من حصل على تلك اجلائزة تقديرا  هـ فاز املودودي جبائزة امللك فيصل العاملية خلدمة  ١٣٩٩ ويف عام
  . خدمة اإلسالم واملسلمني جلهوده املخلصة يف جمال 

ت قبوال وقد حظيت بشهرة عريضة يف مجيع أحناء العامل ولقي، مصنفًا ما بني كتاب ورسالة) ٧٠(بلغ عدد مؤلفات املودودي 
حىت بلغ عدد اللغات اليت ترمجت مصنفات  واسعا يف قلوب املسلمني يف شىت البقاع؛ فترجم الكثري منها إىل العديد من اللغات،  



 ٥١٤

لقد رأى أن سبب انصراف الناس عن الدخول يف دين اهللا أفواجا ما عليه .. ومشعال من مشاعل الدعوة إليها 
فلذلك نذر حياته على الدعوة لتصحيح هذا االحنراف، وتقومي هذا .. اف عن شريعة اهللا احلكومات من احنر

  .االعوجاج
لقد رأى ما عليه املسلمون من ختلف عن ركب احلضارة ..  ١شكيب أرسالنذاك : أشار إىل آخر، وقال

يف دين اهللا  فقد علم أنه ال ميكن أن يدخل الناس.. فراح يبحث عن أسباب ذلك، ويدعو إىل عالجه .. 
  .أفواجا، وهم يرون املسلمني بذلك التخلف

لقد رأى أن ما عليه املسلمون من بعد عن كتاب رم، وعن ..  ٢الشعراويذاك : أشار إىل آخر، وقال
                                                                                                                                 

، …والسندية اإلجنليزية، والعربية، واألملانية، والفرنسية، واهلندية، والبنغالية، والتركية،  : املودودي إليها ست عشرة لغة، منها
  . استحسان ورضى املسلمني على شىت مستويام واجتاهامونالت 

أبو األعلى املودودي والصحوة .. محد بن صادق اجلمال : حياته وفكره العقدي: أبو األعلى املودودي: انظر يف ترمجته(
 )الثالث ء اجلز(حممد رجب البيومي . د: النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعاصرين.. حممد عمارة .د: اإلسالمية

شاعر وكاتب ومفكر وعاملٌ ، وهو )م١٩٤٦ - ١٨٦٩هـ ، ١٣٦٦ - ١٢٨٦( األمري شكيب أرسالننشري به إىل ) ١(
وأتقن، إىل جانب لغته العربية ثالث لغات  ،ولد يف الشويفات بلبنان، وتعلم يف مدرسيت احلكمة والسلطانية ببريوت  ،موسوعي

عبداهللا البستاين صاحب املعجم اللغوي البستان، : وأخذ العلم عن عدة شيوخ، منهم. األملانيةالتركية، والفرنسية، و: أجنبية، وهي
وقرأ ألعالم الكتاب يف النثر العريب ممن صفَُّّْوا بيانه حىت لُقِّب أمري البيان، وحامل لواء . وحممد عبده، ومجال الدين األفغاين

  .الصناعتني
نسبة األمية هي السبب يف تأخر املسلمني،  الم واملسلمني هو اجلهل، وأن ارتفاع رأى شكيب أرسالن أن العدو األول لإلس

) ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم(وهو تأثريا، كتابا من أعظم الكتب   وكتب يف ذلكوعليهم أن حياربوه بكل ما ميلكون، 
  . خرسهل ممتع؛ لكي يوقظ األمة اإلسالمية من سبات اجلهل والتأ بأسلوب 

من أمهها كتاب   ،عديدة عن اإلسالم واملسلمني تصل إىل مخسني كتابا ال يزال بعضها غري مطبوع كتب كتبا باإلضافة إليه 
  ).. عروة االحتاد بني أهل اجلهاد(و) السندسية يف احللة األندلسية احللل (و) تاريخ غزوات العرب(و) حاضر العامل اإلسالمي(

وث واملقاالت املنشورة يف الصحف واالت، وله مذكرات خمطوطة باللغة الفرنسية، تصل إىل مئات البحباإلضافة إىل 
  .رسالة، ما زالت خمطوطة ٣٠,٠٠٠وترك ما ال يقل عن  ،صفحة ٢٠,٠٠٠

مث وتأثر بأفكاره، ) مجال الدين األفغاين(  حيث التقى باملصلح الكبري ) األستانة(سافر شكيب إىل أماكن عديدة، فرحل إىل 
اإليطاليني، وكتب  م، مث إىل ليبيا حيث انضم إىل ااهدين املسلمني الذين كانوا حياربون ١٨٩٢  / هـ١٣١٠سافر إىل فرنسا سنة 

إخوام أبناء ليبيا، وحث أبناءها على البذل والفداء، وتعاون مع  من هناك إىل خمتلف اجلهات اإلسالمية حيث املسلمني على جندة 
م لينشئ ١٩١٤املدينة املنورة سنة  حول هذه القضية، وسافر إىل ) املؤيد(يد رضا وكتب أربعني افتتاحية يف جريدة رش الشيخ حممد 

هيئة الشعائر (ليحارب إجنلترا وحلفاءها يف احلرب العاملية األوىل، وأسس مجعية  مدرسة فيها، كما أنه قاد فرقة من املتطوعني 
  . ليدافع على صفحاا عن قضايا أمته) جنيف(يف باللغة الفرنسية ) األمة العربية(وأصدر جريدة  م،١٩٢٤يف أملانيا سنة ) اإلسالمية 

 .م١٩٤٦/ هـ١٣٦٦عام  وظل شكيب أرسالن يكتب عن أحوال املسلمني وقضاياهم ومشاكلهم حىت تويف 
، أحد الداعية الفقيه املفسر، العامل )م١٩٩٨ - ١٩١١هـ، ١٤١٩ - ١٣٢٩(حممد متويل الشعراوي نشري به إىل الشيخ ) ٢(

  .دعائم الفكر اإلسالمي احلديث مبصر، وركيزة من ركائز الدعوة اإلسالمية يف النصف الثاين من القرن العشرين
حفظ القرآن الكرمي وهو يف سن احلادية  ،صرمبغمر ، مبحافظة الدقهلية ،  ، مركز ميت )دقادوس(ولد الشعراوي بقرية 

حصل على شهادة العاملية من كلية اللغة العربية بالقاهرة ، االبتدائي، مث اإلعدادي ، فالثانوي لزقازيق الديين عشرة، والتحق مبعهد ا
واستمر تدريسه مدة ثالث سنوات  عني مدرساً باملعهد الديين بطنطا ، مث انتقل إىل الزقازيق مث إىل االسكندرية ، ، م١٩٤١سنة 

م ، ١٩٥٠سنة إىل األزهرية ليعمل أستاذاً للشريعة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة  البعثة فقط ، سافر بعدها إىل السعودية ضمن 
  . حسن مأمون  توىل منصب مدير مكتب شيخ األزهر الشيخ بعدها 



 ٥١٥

حبار العلوم اليت يبشر ا هو السبب يف ذلك اجلهل والتخلف الذي قعد م عن وظيفة الشهادة اليت كلفوا ا 
عن السبل اليت يبلغ ا كالم ربه، ورسالة ربه ليدخل الناس من خالل أنوارها يف دين اهللا فراح يبحث .. 

  .أفواجا
لقد رأى أن ما عليه املسلمون من جهل مبا يعتقده البشر من عقائد ..  ١ديداتذاك : أشار إىل آخر، وقال

                                                                                                                                 
سبع سنوات، قبل أن يعود إىل مصر ويتوىل  سافر الشيخ مرة أخرى إىل اجلزائر رئيساً لبعثة األزهر ، وبقي ا مدرساً ملدة  

  . مث بعد ذلك وكيالً لألزهر الشريف  منصب مدير أوقاف حمافظة الغربية ، 
 ،)رئيس اجلمهورية(خالف بينه وبني السادات  م اختري وزيراً لألوقاف يف وزارة ممدوح سامل ، ولكن وقع ١٩٧٦يف سنة 

  .م ١٩٨١ومل يعد إال بعد مقتل السادات سنة  فترك الوزارة ، وسافر إىل السعودية 
يف جملس الشورى وجممع اللغة العربية ورابطة العامل اإلسالمي واهليئة التأسيسية  اعضوكان ـ باإلضافة إىل كل هذا ـ وقد 

  .هلا، وكثري من اهليئات واملنظمات واجلامعات العربية واإلسالمية
الواقع العلمي املبتكر، له باع للشيخ الشعراوي أسلوب فريد يف التفسري جيمع بني أصالة التفاسري القدمية ومعاصرة وقد كان 

ربط حقائق اإلسالم بأحدث النظريات العلمية املعاصرة، واستطاع أن يؤصل منهجا قوميا يف و ،طويل يف التوفيق بني الدين والعلم
الكرمي هذا الباب تتجلى من خالله روائع األحكام القرآنية وتتضح به أوجه اإلعجاز كاملة يف النص، مما جعل تفسريه للقرآن 

مقنعا منطقيا واقعيا طليقًا خاطب به العامل واملثقف واألمي واملتخصص، هذا باإلضافة إىل ما يتمتع به الشيخ الشعراوي من ثقافة 
مشولية يف معظم علوم العصر وفطنة كبرية وذكاء متوقد، األمر الذي جعله متمكنا يف عرض النص القرآين على مجيع وجوهه 

  .فيه من كنوز مثينة وحقائق غنية مستخلصا أهم ما
ليس للشيخ الشعراوي مؤلفات بعينها، غري أن أصحاب األقالم ودور النشر الكربى وهيئات علمية كثرية أخذت أحاديثه 
ة املذاعة تليفزيونيا وإذاعيا، وتسجيالته املختلفة وطبعتها يف صورة جملدات وكتب كبرية باإلضافة إىل مئات املقاالت يف الصحاف

  .العربية واإلسالمية
حصل الشيخ الشعراوي على جوائز عديدة وأومسة ونياشني دولية، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية مبصر عام 

 .م١٩٨٨
مدينة أصله من ( من جنوب إفريقياكبري داعية إسالمي وهو ، )م ١٩١٨  -هـ١٣٣٧(أمحد حسني ديدات نشري به إىل ) ١(

، درس املراحل السابقة للجامعة، مث التحق )ر والده إىل دولة جنوب أفريقيا بعد وقت قصري من والدتههاج وقد ، سريات باهلند
  .بكلية موالي سلطان التقنية، واجتاز برناجما يف الرسم اهلندسي التقين، وآخر يف رياضيات تشغيل الالسلكي وصيانته

اشترك يف العديد من املؤمترات اإلسالمية اإلقليمية والدولية، . عاما ظلَّ يعمل يف جمال الدعوة اإلسالمية حوايل مخسة وثالثني
اململكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية : وألقى حماضرات كثرية يف العديد من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية مثل
  .ناوئني لهوبريطانيا والواليات املتحدة، وعقد مناظرات عديدة مع خصوم اإلسالم وامل

وأصدر العديد من  ،بإنشاء معهد السالم اإلسالمي لتدريب الطالب على القيام بالدعوة اإلسالميةذلك، قام ضافة إىل باإل
وهو  ) The  Choice االختيار (من أشهرها كتاب والكتيبات واملنشورات اليت ترد على خصوم اإلسالم، وتدحض مزاعمهم، 

العرب وإسرائيل صراع (، و)املسيح يف اإلسالم(، و)معجزة املعجزات القرآن (، و)جنيل كلمة اهللا؟هل اإل(كتاب متعدد األجزاء، و
املناظرات اليت طبع بعضها، وقام بإلقاء  خرى طبع املاليني منها لتوزع باان خبالف أوكتب ، )مسألة صلب املسيح(و  ،)أم وفاق

كتب  لئن مسحت يل املوارد فسأمأل العامل بالكتيبات اإلسالمية، وخاصة ( :لوكان يقو .. آالف احملاضرات يف مجيع أحناء العامل
   )معاين القرآن الكرمي باللغة اإلجنليزية

  . هوداته الضخمة وأعطي درجة أستاذ نظرا  ١٩٨٦وقد منح الشيخ ديدات جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم عام 
مل يتوقف حلظة عن الدعوة فكان يعرب عما  م ومن حينها ظل طريح الفراش، ولكنه أصيب ديدات بالشلل التا ١٩٩٦يف عام 

وحماوريه  احلركة واإلشارة والتعبري، وعربمها يتحاور الشيخ ويتواصل مع زائريه ومرافقيه بل  يريد عن طريق عينني ال تتوقفان عن 
جلدول أجبدي خيتار منه احلروف، ويكون ا الكلمات،  قا فكان حيرك جفونه سريعا وف، بواسطة لغة خاصة تشبه النظام احلاسويب



 ٥١٦

والربهان، وجلوئهم بدل ذلك إىل  وأفكار هو السبب يف قعودهم عن الدعوة إىل اهللا، ومواجهة الغافلني باحلجة
  .فراح يعلمهم أسرار املسايفة باحلجة والربهان، بدل املسايفة بالسيف والسنان.. السيف والسنان 

                                                                                                                                 
يصل إىل الشيخ يف مرضه  والعجيب أنه كان . ويترجم مراد الشيخ ولده يوسف الذي كان يرافقه يف مرضه ومن ثَم يكون اجلمل 

 .حمتسباالدعوة حىت وافته املنية جماهدا داعيا وصابرا  هذا كل يوم قرابة اخلمسمائة رسالة فلم يتوقف عن 
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  ـ الوحدة ١
لقد : بينما حنن كذلك، إذا بالقمي يقوم من جملسه، وهو يف غاية السعادة والسرور، ويصيح يف اجلمع

  .وستنحل العقدة.. له الكل سيقب.. لن يرفضه أحد .. وجدت احلل 
سأنقل لك بعض ما ينفعك .. استبشرت اجلماعة مجيعا الستبشاره، وراحت تكرب، مث حتاوره فيما جاء به 

  .من احلوار الذي دار بني القمي وبني مهندسي الشهادة
أن ، ونعلم  حنن نعلم صدقك يف حبثك يا سيدنا الفاضل، يا حبيب آل بيت رسول اهللا : قال املودودي

فاذكر لنا ما وجدت، وبشرنا عسانا نستفيد مما وصلت إليه يف إزالة العواقب اليت .. اهللا لن يضيع جهد باحث 
  .حتول بيننا وبني ما نريده

لقد وجدت أن الصخرة الكؤود اليت تقف بيننا وبني الشهادة اليت أمرنا ا هي تفرقنا : قال القمي
رنا كأولئك األطفال األغبياء الذين انشغلوا عن واجبام بالصراع لقد ص.. واختالفنا وانشغال بعضنا ببعض 

  .فراح عدوهم يستغل ذلك الصراع لينشر كل فتنة، ويقتل كل إصالح.. بينهم 
ال ﴿ :لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا النوع من عواقب الفرقة، فقال .. صدقت يف هذا : قال الشعراوي
 في قُرى محصنة أَو من وراِء جدرٍ بأْسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقُلُوبهم شتى ذَلك يقَاتلُونكُم جميعاً إِلَّا
  )١٤:احلشر) (بِأَنهم قَوم ال يعقلُونَ

هو ما لقد اعترب كل ما حصل هلؤالء من رعب وضعف وذلة وعدم عقل .. انظروا حكمة القرآن الكرمي 
  .. كان بينهم من خالف 

﴿ :وهلذا نرى النصوص القرآنية الكثرية تأمرنا بالتآلف، وحتذرنا من عواقب االختالف قال تعاىل 
لُوبِكُم فَأَصبحتم لَّف بين قُواعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً وال تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداًء فَأَ
لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمارِ فَأَنالن نم ةفْرفَا حلَى شع متكُناناً ووإِخ هتمونَبِنِعدتهت لَّكُملَع هاتآل ) ( آي

  )١٠٣:عمران
انوا شيعاً لَست منهم في شيٍء إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُم ينبئُهم بِما إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَ﴿ :وقال تعاىل 

  )١٥٩:األنعام) (كَانوا يفْعلُونَ
  )٣٢:الروم) (من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ﴿ :وقال 
  )٩٢:االنبياء) (إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدون ﴿:وقال 
) نوأَطيعوا اللَّه ورسولَه وال تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِحيكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِي﴿ :وقال 

  )٤٦:ألنفال(
ذا الدين رسوال إىل الناس مجيعاً، وكان من أبرز مبادئه  لقد جاء حممد . .صدقت : ١قال شكيب

التسوية بني مجيع الشعوب، وعدم االعتراف بالفروق اليت ألف الناس أن يعترفوا ا، ويتعاملوا على أساسها، 
                                                

جملة رسالة اإلسالم، العدد ) رئيس مجاعة التقريب(حممد علي علوبه باشا  ، )املسلمون أمة واحدة(مقاال بعنوان : انظر) ١(
 .بتصرف ،األول
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دها، وتعترب يف وقت بلغت فيه العصبيات أوجها، فكانت كل أمة تعتز بنفسها، وتعتد مبا عن وكانت بعثته 
جنسها هو خري األجناس، وكان العرب أنفسهم منقسمني قبائل وأفخاذاً وبطوناً، وكل قبيلة تعتقد أا خري 
القبائل، وحتتفظ بأنساا، وال ختتلط بغريها، حىت كان منهم قبائل ال تصهر إىل غريها، وال يصهر غريها إليها، 

  .ليت تتقى، وال جيرؤ أحد على مسهاتشبيها بالنار ا) باجلَمرات(ومسوا أنفسهم 
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ ﴿ :هدم ذلك كله، ونادى فيهم بقول ربه  فلما جاء رسول اهللا 

مث ، )١٣:احلجرات) (اللَّه عليم خبِري وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ
مبدأ إهدار العصبيات، وهدم عوامل التفرق : يف سياسة املؤمنني مبنياً على هذا املبدأ السامي كان تصرفه 

متماسكا استندت اليه  وبىن من هذه اللبنات املفككة صرحاً قوياً ،والتقاطع حىت ألف اهللا به بني مجيع القلوب
  .واحتمى به اإلسالم وهو ناشئ غض، حىت جاء نصر اهللا والفتح، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاًدعوة احلق، 

وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّه هو ﴿ :فقال  ،وعلى املؤمنني امنت اهللا بذلك على رسوله لقد 
 نِنيمؤبِالْمو رِهصبِن كدي أَي٦٢(الَّذ ( قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ميعمضِ جي الْأَرا فم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو

 يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكوقال ، )ألنفال(﴾)٦٣(و: ﴿هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيلَا  يو
واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم ) ١٠٢(تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ 

ع متكُنا وانوإِخ هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اًء فَأَلَّفدأَع اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمارِ فَأَنالن نم ةفْرفَا حلَى ش
  ) .. آل عمران(﴾ )١٠٣(لَكُم َآياته لَعلَّكُم تهتدونَ 

.. انظروا : قاطعه الشعراوي، والسرور باد على وجهه، وهو يقول ـ وبيده مصحفه الصغري يقرأ منه ـ 
تبني نعمة اهللا على املؤمنني بالتآليف والتآخي عقبت ذه اآلية اليت تأمر بأداء ما تتطلبه إن هذه اآلية اليت 

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ﴿ :قال تعاىل .. امسعوا .. الشهادة من األمر باملعروف والنهي عن املنكر
   )١٠٤: آل عمران(﴾ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ 

وال تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبينات ﴿ :مث عقبت هذه اآلية بقوله تعاىل 
يمظع ذَابع ملَه كأُولَئ١٠٥:آل عمران(﴾  و(  

وكأا .. األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبا يدل على وجوب األلفة وحرمة الفرقة وبذلك حصرت آية 
وإن من مل .. إن من مل يستطع أن ميأل عامله بالسالم واأللفة ال يستطيع أن ميأل عوامل غريه ا :( تقول لنا 

  )يستطع أن يرتب بيته، فهو أعجر من أن يرتب بيوت غريه
  .. واصل حديثك .. فأنت تعلم طبعي .. اعذرين : إىل شكيب، وقالقال ذلك، مث التفت بأدب 

  .. بورك فيك ويف هذه اللطيفة اليت ذكرا : ابتسم شكيب، وقال
.. لقد ذكرت لكم أن النصوص املقدسة كلها حتض على األلفة وتعتربها من نعم اهللا العظمى على عباده 

  ..  وهكذا ظل األمر يف حياة رسول اهللا 
اىل جواره سار أصحابه يف طريقه، غري أن الزمان عاجلهم ببعض املشكالت  تار اهللا رسوله فلما اخ

مث انقضت احلقبة األوىل من ..  ، وكان خالفهم يف دائرة احلق واملصلحة كما يعتقد كل منهمفيهافاختلفوا 
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ا مل جتد أساة عمر الدولة اإلسالمية، بعد أن تركت يف جسم األمة جراحا عميقة كان من سوء احلظ أ
وفعلت  ـ كما يعرب أدباء الغربـ معاجلني، بل وجدت من ال يزال ينكؤها وحيييها وحيتفظ ا خضراء 

السياسة فعلها، وعادت العصبيات إىل سابق عهدها، فتعددت األحزاب والفرق والطوائف، وكثرت اخلالفات 
فضلّت م السبل  ،نون، ومشى كل فريق يف طريقاملسائل اجلدلية، وترامى املسلمون بالتهم، وساءت بينهم الظ

عن الطريق السوي، وذاق بعضهم بأس بعض، ومتكن منهم أعداؤهم، فدسوا هلم يف السياسة، ودسوا هلم يف 
التاريخ، ودسوا هلم يف العلم والرواية، ودسوا هلم يف النظريات الفلسفية، والقضايا الغيبية، وفتحوا هلم آفاق 

لديهم، وشغلوهم باجلدل واخلصام حىت أكوا قواهم، وأوهنوا عقوهلم، وحطّموا أعصام، الشك والريب فيما 
وأفقدوهم الثقة بأنفسهم، والتعويل على مواهبهم، مث اقتطعوا أوطام قطعة بعد قطعة، واقتسموها فيما بينهم 

، ومناطق النفوذ أحياناً، فتح األسواق غنائم باردة، يف صورة االستعمار أحياناً، واحلماية أحياناً، والوصاية أحياناً
  . أحياناً، وهكذا من كل ما برر به الغاصبون غصبهم، وجعلوه ستاراً على مطامعهم وشهوام

يصدق عليهم قوله تعاىل  ،تلك حال املسلمني اليوم، وإن داءهم لقدمي منذ تدابروا وتقاطعوا وصاروا شيعاً
: ﴿هنيب مهروا أَمقَطَّعونَفَتفَرِح هِميا لَدبٍ بِمزراً كُلُّ حبز ٥٣:املؤمنون) (م(  

وال صالح هلم، وال شفاء من دائهم، إال بأن يعودوا كما بدأهم اهللا أمة واحدة ال فرق بني شعوم، وال 
دينه  تناحر بني طوائفهم، وال جهالة تصور الشيعي للسين، أو السين للشيعي، عدوا يظن به الظنون وخيافه على

  . وعقيدتة، ويتحفظ فيما يقرأ له من كتاب، أو ينقل عنه من رأي
التنازع والتقاطع مفسد للبيوت واألسر، مهلك للشعوب واألمم، مبدد ف.. صدقت : قال املودودي

القلوب، وتدابرت  واشتدت اخلصومة، فسدت النيات، وتغريت  ،إذا دب اخلالفذلك أنه والثروات،  لألموال 
: دب إليكم داء األمم قبلكم:(  كما قال  قعت احلالقة اليت ال حتلق الشعر، ولكن حتلق الدين، األجساد، فو

والذي :(  ، وقال ١)حتلق الشعر، ولكن حتلق الدين: والبغضاء هي احلالقة، أما إين ال أقول احلسد والبغضاء، 
البغضة ؛ و إياكمو فشو السالم حتابوا،اتسلموا، وال تسلموا حىت حتابوا، و ال تدخلوا اجلنة حىت ! نفسي بيده

  ٢)حتلق الشعر، ولكن حتلق الدين: هي احلالقة، ال أقول لكم فإا 
وتفوهت األفواه  ، )والظن أكذب احلديث(وساء ظن املسلم بأخيه  ،فإذا وقع التدابر أظلمت الوجوه

املسلم أخو املسلم ال خيونه :(  وقد قال والقتل  بفاحش القول وألوان البهت، ورمبا امتدت اجلوارح بالضرب 
وال يكذبه وال خيذله كل املسلم على املسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ههنا وأشار إىل القلب حبسب 

لسانه  املؤمن من آمنه الناس واملسلم من سلم املسلمون من:( ، وقال ٣)امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم
  ٤)يامن جاره بوايقه يدخل اجلنة عبد ال ذى نفسي بيده الوال ،ويده واملهاجر من هجر السوء

، كما قال فسد العباد وساءت البالد، وفشلت األمة، وذهب رحيها عنه ما ى رسول اهللا فإذا وقع 
                                                

 .رواه أبو داود ) ١(
 .رواه البخاري يف األدب املفرد) ٢(
 .رواه الترمذي ) ٣(
 .رواه أمحد والنسائي وابن حبان) ٤(
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  )٤٦:األنفال(﴾  تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِحيكُم وال ﴿ :تعاىل 
الوخيمة كان الصلح بني املتخصامني من أجل القربات وأعظم ذه املفاسد العظيمة والعواقب ونتيجة هل

كَثريٍ  ال خير في ﴿ :، قال تعاىل حث عليه الشارع ورغب فيه، وجعله خري ما يتناجى به املتناجون الطاعات، 
نماسِ والن نيالحٍ بإِص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نإِلَّا م ماهوجن نلْ  مفْعي  فوفَس اللَّه اتضراَء مغتاب كذَل

  )١١٤:النساء(﴾  نؤتيه أَجراً عظيماً
فما ورد يف النصوص من الصلح ال ينطبق بكماله إال يف هذا النوع من الصلح .. صدقت : قال الشعراوي

حلقد واحلسد ال يشمل ما يرتبط منها فما ورد يف النصوص من التحذير من النميمة والغيبة وا.. بني املسلمني 
  .باألفراد فقط، فهو يسري حقري جبنب ما يرتبط منها باألمة مجيعا

لقد تأملت ما ورد يف النصوص من التحذير من النميمة وبيان خطورا، فعلمت أن ذلك ليس مرتبطا 
  .صفها، وتنشر العداوة بينهابالنميمة بني األفراد فقط، بل أخطر النميمة هي اليت تصدع وحدة األمة، وتفرق 

، ٢)النميمة والشتيمة واحلمية يف النار:(  وقال ..  ١)ال يدخل اجلنة منام:(  لقد ورد يف احلديث قوله 
  )النميمة واحلقد يف النار ال جيتمعان يف قلب مسلم:( ويف لفظ 

 املؤمنني ال يصدرون إال وهؤالء الذين ينشرون الفرقة بني.. بني احلقد والنميمة  كيف مجع .. انظروا 
  عن حقد يسمونه دينا، وغضب للنفس يسترونه باسم الغضب هللا؟

، مث تال رسول )ليس مين ذو حسد وال منيمة وال كهانة وال أنا منه:( بني النميمة واحلسد، فقال  ومجع 
﴾  رِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناًوالَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِني والْمؤمنات بِغي﴿ :قوله تعاىل  اهللا 

  ٣)٥٨:األحزاب(
وا ذكر ؤخيار عباد اهللا الذين إذا ر:( اعترب هؤالء ارمني شر عباد اهللا، فقال  وهلذا، فإن رسول اهللا 

املفسدون :( ويف رواية ، ٤)للربآء العنت اهللا، وشرار عباد اهللا املشاءون بالنميمة ، املفرقون بني األحبة ، الباغون
اهلمازون واللمازون واملشاءون بالنميمة الباغون للربآء العيب حيشرهم اهللا يف وجوه :( ، ويف رواية ٥)بني األحبة
  ٦)الكالب

شراركم (: بلى إن شئت يا رسول اهللا ، قال  :قالوا )أال أنبئكم بشراركم؟:(  ويف حديث آخر قال 
بلى إن شئت يا رسول اهللا ،  :قالوا )ده ، وجيلد عبده ، ومينع رفده ، أفال أنبئكم بشر من ذلك ؟الذي يرتل وح

  .ويبغضونه من يبغض الناس: قال 
الذين ال يقيلون عثرة ، وال :( بلى إن شئت يا رسول اهللا ، قال  :قالوا )أفال أنبئكم بشر من ذلك؟ (:قال

                                                
 .وهو النمام  ،)قتات(: ويف رواية ري ومسلم، رواه البخا) ١(
 .الطرباينرواه ) ٢(
 .الطرباينرواه ) ٣(
 . أمحدرواه ) ٤(
 .ابن أيب شيبة وابن أيب الدنياهذه الرواية رواها ) ٥(
 .أبو الشيخرواه ) ٦(
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  )يقبلون معذرة ، وال يغفرون ذنبا
  ١)من ال يرجى خريه وال يؤمن شره:( بلى يا رسول اهللا ، قال  :قالوا )أفال أنبئكم بشر من ذلك؟ :( قال

يتحدث عن أولئك الذين ندبوا  بورك فيك ـ يا شيخنا ـ واهللا لكأن رسول اهللا : صاح شكيب
ا، وإن وجدوا سيئة إن وجدوا حسنة كتموه.. فهم ال هم هلم إال تتبع العورات .. أنفسهم للتفريق بني املؤمنني 

  .سارعوا إىل نشرها من غري تثبت وال حتقيق
لقد بلغ احلقد ببعضهم أن راح ينسب إلخواننا من الشيعة القول بأن القرآن الكرمي : قال املودودي

حمرف، غري مدرك خطورة ما يقوله مع أن كل علمائهم وأوليائهم وعوامهم ال يقرؤون من القرآن إال ما نقرؤه 
  . يعرفون من الدين إال ما نعرفه، وال٢مجيعا

                                                
 .الطرباين وغريهرواه ) ١(
  .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(لة رددنا على هذه الفرية بالنصوص الكثرية من أئمة الشيعة يف رسا) ٢(

الشيخ يقول وحنب أن ننبه هنا إىل أن من الشيعة من يرمي السنة بنفس الفرية، أي أن من السنة من يقول بتحريف القرآن، 
اهللا، وإنما  أما أن اإلمامية يعتقدون نقص القرآن فمعاذ :( ـ القرآن بالقول بتحريف الشيعة اإلمامية ـ ردا على من يرمون املدين 

وليس يف الشيعة  ،وأهل التحقيق من الفريقني قد زيفوها وبينوا بطالا ،هي روايات رويت يف كتبهم كما روي مثلها يف كتبنا
  .اإلمامية أو الزيدية من يعتقد ذلك، كما أنه  ليس يف السنة من يعتقده

  .لريى فيه أمثال هذه الروايات اليت نضرب عنها صفحاللسيوطي السين ) اإلتقان(ويستطيع من شاء أن يرجع إىل مثل كتاب 
حشاه بكثري من أمثال هذه الروايات السقيمة املدخولة املرفوضة،  )الفرقان(كتابا أمسه  ١٩٤٨وقد ألف أحد املصريني يف سنة 

بني بالدليل والبحث أن  هلا عن الكتب املصادر عند أهل السنة، وقد طلب األزهر من احلكومة مصادرة هذا الكتاب بعد ناقال
فاستجابت احلكومة هلذا الطلب وصادرت الكتاب، فرفع صاحبه دعوى يطلب فيها تعويضاً،  ،وجه البطالن والفساد فيهأالعلمي 

  .فحكم القضاء اإلداري يف جملس الدولة برفضها
  أو لكتاب ألفه فالن؟ إن أهل السنة ينكرون قداسة القرآن، أو يعتقدون نقص القرآن للرواية رواها فالن،: أفيقال

كالروايات اليت يف بعض كتبنا، ويف ذلك يقول اإلمام العالمة  ،فكذلك الشيعة اإلمامية، إنما هي روايات يف بعض كتبهم
، )جممع البيان لعلوم القرآن(السعيد أبو الفضل ابن احلسن الطربسي، من كبار علماء اإلمامية يف القرن السادس اهلجري، يف كتابه 

روى مجاعة من ( :صدد الكالم عن الروايات الضعيفة اليت تزعم أن نقصا ما دخل القرآن ـ يقول هذا اإلمام ما نصهوهو ب
والصحيح من مذهب أصحابنا خالفه، وهو الذي نصره املرتضى  ،أصحابنا وقوم من حشوية العامة، أن يف القرآن تغيريا ونقصانا

إن العلم بصحة نقل : ستيفاء يف جواب املسائل الطرابلسيات، وذكر يف مواضعقدس اهللا روحه، واستوىف الكالم فيه غاية اال
القرآن، كالعلم بالبلدان، واحلوادث الكبار والوقائع العظام، والكتب املشهورة، وأشعار العرب املسطورة فإن العناية اشتدت، 

ن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية، والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إىل حد مل تبلغه فيما ذكرناه ؛ أل
واألحكام الدينية، وعلماء املسلمني قد بلغوا يف حفظه ومحايته الغاية، حتى عرفوا كلّ شيء اختلفوا فيه من إعرابه وقراءته وحروفه 

  )وآياته، فكيف جيوز أن يكون مغريا أو منقوصا، مع العناية الصادقة، والضبط الشديد؟
إن العلم بتفسري القرآن وأبعاضه يف صحة نقله، كالعلم جبملته، وجرى ذلك جمرى ما علم (: ـ قدس اهللا روحه ـ وقال أيضاً

ككتاب سيبويه واملزين، فإن أهل العناية ذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من مجلتهما  ضرورة من الكتب املصنفة،
من النحو ليس من الكتاب، لعرف وميز وعلم أنه  ملحق وليس من أصل الكتاب،  حتى لو أن مدخال أدخل يف كتاب سيبويه باباً

  )وكذلك القول يف كتاب املزين، ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء
ليه اآلن، واستدل على ذلك بأن القرآن كان جمموعا مؤلفا على ما هو ع وذكر أيضاً أن القرآن كان على عهد رسول اهللا (

ويتلى عليه،  يدرس وحيفظ مجيعه يف ذلك الزمان، حتى عني مجاعة من الصحابة يف حفظهم له، وأنه كان يعرض على النيب 
يدل عدة ختمات، وكل ذلك  وأن مجاعة من الصحابة مثل عبداهللا بن مسعود وأيب بن كعب، وغريمها ختموا القرآن على النيب 

بأدىن تأمل على أنه  كان جمموعاً مرتبا غري مبتور وال مبثوث، وذكر أن من خالف ذلك من اإلمامية واحلشوية ال يعتد جمموعاً، 
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هذا إذا .. اعترب إصالح ذات بني املسلمني من أعظم أعمال اخلري  وهلذا، فإن النيب : قال الشعراوي
  .. كان بني أفراد، فكيف إن كان بني طوائف املسلمني ومذاهبهم وفرقهم 

بلى ، قال  :ة والصدقة؟ قالواأال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصال:(  لقد ورد يف احلديث قوله 
 ،ال أقول حتلق الشعر ،هي احلالقة:( ، ويف رواية ١)إصالح ذات البني ، فإن إفساد ذات البني هي احلالقة(: 

  )ولكن حتلق الدين
وقد وجدت من خالل حبثي يف عالج هذا أن سببه هو ذلك الفهم .. بورك فيكم مجيعا : قال القمي

لتعصب الذي يرى األشياء مبنظار واحد يلغي ما عداه مع أن ما عداه قد يكون عني ما املمتلئ با ،احملدود للدين
  . ينكر عليه

يف  جالل الدين البلخي الروميالكبري موالنا عارف البقصة ذكرها لقد ذكرتين .. صدقت : قال إقبال
والثاين  ،أحدهم روميوكل منهم من بلد،  ،كان أربعة من الفقراء جالسني يف الطريق: قال) املثنوى(كتابه 

ومن هنا  ،فأعطاهم قطعة من النقد غري قابلة للتجزئة ،والرابع تركي، ومر عليهم حمسن ،فارسي، والثالث عريب
بدا اخلالف بينهم، يريد كل منهم أن جيعل اآلخرين على اتباع رأيه يف التصرف يف هذا النحو، أما الرومي 

ال واهللا ال نشتري به : بديال، وقال العريب) االنگور(أنا ال أرى من : والفارسي قال ،)رستافيل(فقال نشترى ا 
ما ما سواه أ ،)اوزوم: (أن الشيء الوحيد الذي أرضى به هو: وقال التركي متشددا يف هلجة صارمة ،)عنبا(إالّ 

مر عليهم رجل يستفحل األمر لوال أن  دفاين ال أوافق عليه أبدا، وجر الكالم بني األربعة إىل اخلصام، وكا
  . يعرف لغام مجيعاً، وتدخل للحكم بينهم

واشترى به  ،تشدد يف موقفه أخذ منهم النقدمن منهم كل وشاهد ما أبداه  ،فبعد أن مسع كالمهم مجيعا
الذي طلبته، وقال ) رستافيل(وما أن عرضه عليهم حتى رأى كل منهم فيه طلبته، قال الرومي هذا هو  ،شيئا

الذي ) اوزوم(هذا هو : ا طلبت، وقال التركيمباحلمد هللا الذي أتاين : وقال العريب) االنگور(هو  هذا: الفارسي
نه هو بعينه ما يطلبه أطلبته، وقد ظهر أن كال منهم كان يطلب العنب من غري أن يعرف كل واحد منهم 

  .أصحابه
: سعود ـ رضي اهللا عنه ـ قالابن مومما ورد يف احلديث مما يشري إىل ذلك ما حدث به : قال الكواكيب

فأخربته، فعرفت يف وجهه الكراهية،  يقرأ خالفها، فجئت به النيب  مسعت رجالً قرأ آية، ومسعت النيب 
                                                                                                                                 
فإن اخلالف يف ذلك مضاف إىل قوم من أصحاب احلديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها، ال يرجع مبثلها عن املعلوم املقطوع 

  )على صحته
يح واضح يف الداللة على أن اإلمامية كغريهم يف اعتقاد أن القرآن مل يضع منه حرف واحد، وأن من قال فهذا كالم صر

  .، يستوي يف ذلك أهل السنة بغريهم من الطوائففإمنا يستند إىل روايات ظنها صحيحة وهي باطلة ،بذلك
ة يرمي ا املتطرفون إخواننا من الشيعة اإلمامية هو ، ألن أكرب فري)رسائل السالم(وإمنا ذكرنا هذا هنا، ويف مواضع خمتلفة من 

  .رميهم بالقول بتحريف القرآن
حصون (من جمموعة ) حصن الوحدة(وقد أفضنا يف هذه املسألة بتفاصيلها ـ وما يناسبها من املسائل ـ يف رسالة 

 )املستضعفني
 .أبو داود والترمذي وابن حبان يف صحيحهرواه ) ١(
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  ١)كالكما حمسن، وال ختتلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا(: وقال
 يصلني ال(: قريظة بين يوم هألصحاب قال ـ رضي اهللا عنه ـ أن النيب  عمر ابن ويف احلديث اآلخر عن

 وفاتتهم قريظة بين يف إال نصلي ال: قوم فقال ،الطريق يف العصر فأدركتهم ،)قريظة بين يف إال العصر أحد
  .٢الطائفتني من واحداً  يعب فلم ،الطريق يف فصلوا ،الصالة تأخري منا يرِد مل: قوم وقال، العصر

هيم لعامة املسلمني وخاصتهم حيتاج إىل تعريفهم حبكمة اهللا يف إن إيصال مثل هذه املفا: ٣قال املودودي
وألسنتهم ومداركهم وتصورام،  قد اقتضت حكمة اللّه يف خلقه أن جعل الناس خمتلفني يف ألوام ف.. خلقه 

اىل  هذا االختالف بني الناس مدعاة اىل الرتاع والشقاق، بل جعله دافعاً ولكن اللّه جل شأنه مل يرد أن يكون 
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى ﴿ : وهذا ما يعرب عنه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ،التآلف والوئام 

خ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجو١٣:احلجرات) (بِري(  
نساين، مث صل اإلوهي وحدة األ ،فيها فهذه اآلية الكرمية تلفت نظر الناس مجيعاً اىل حقيقة ثابتة الجدال 

ولَو شاَء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً ولَا ﴿ : آدم شعوباً ومجاعات خمتلفة تبني أن اللّه أراد ان جيعل من ذرية 
 إِلَّا من رحم ربك ولذَلك خلَقَهم وتمت كَلمةُ ربك لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة والناسِ) ١١٨(مختلفني  يزالُونَ

 نيعمهود(﴾ )١١٩(أَج(  
حنو التعارف أن يكون حمركاً للناس  ينبغي  ـالذي هو حقيقة واقعة ال شك فيها ـ ولكن هذا االختالف 

وهذا التعارف من شأنه أن يكون مبنيا على االحترام املتبادل ﴾ ، لتعارفُوا ﴿ والتآلف كما تشري اآلية الكرمية 
   .والفهم املتبادل ومؤدياً اىل التعاون املشترك فيما فيه خري اجلميع 

ام وحضارام، فمن باب ألسنتهم وألوام وأدي وإذا كان هذا هو احلال بالنسبة للناس على اختالف 
. مقدمة أولوياا سالمية اليت ينبغي عليها أن تضع ذلك يف اعتبارها ويف مة اإلذلك شأن األ أوىل ينبغي أن يكون 

) نإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدو﴿ :، كما قال تعاىل فقد أراد اللّه هلا أن تكون أمة واحدة
  )٩٢:االنبياء(

على الرغم من تنائي الديار  تضم حتت جناحيها خمتلف الشعوب اليت تدين باالسالم فاألمة اإلسالمية 
وهلا قرآن واحد مل خيتلف عليه أحد  ،أهداف واحدة، تعبد ربا واحدا فهذه أمة هلا  ،لوانلسنة واألواختالف األ

أرواحهم يف حجهم اىل بيت اللّه  يعا اليها يف صلوام، وفو اليها أبنائها، وهلا قبلة واحدة يتجه املسلمون مج من 
علم من الدين  متفقون يف أصول االميان وأركان االسالم، ويف كل ما وفضال عن ذلك فاجلميع  ،احلرام

   .بالضرورة 
ي ظاهرية والناس خمتلفون يف نواح ولكن طبيعة االمور تبني لنا أن لكل فرد ذاتيته وشخصيته املستقلة، 

   .باطنية وأخرى 

                                                
 . رمذيوالت أمحدرواه ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . ٣٠، العدد )لة التقريبارس(، جملة أمة إسالمية واحدة، حممود محدي زقزوق :انظر) ٣(



 ٥٢٤

ظل هذا االختالف حمصورا يف إطار  وهذا أمر ال بأس به طاملا  ،ومن هنا ختتلف وجهات النظر فيما بينهم
ىل إ وال جيوز ملثل هذا االختالف أن تكون له آثار سلبية تتسرب  ،املشروع مور الفرعية القابلة لالجتهاد األ

  . أصبح االختالف شراً يها التناحر والتخاصم، واال قلوب املسلمني فتفسد تآلفها وتزرع ف
  ١)ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم:(  قال حني   وهذا ما حذر منه النيب: قال الشعراوي ـ مقاطعا له ـ 

وأن يعذر بعضهم  ،جيتمعوا على ما اتفقوا عليه ومن هنا ينبغي على املسلمني أن : واصل املودودي يقول
   .بعضا فيما اختلفوا فيه

 ،سالمي املشروعإطار مبدأ االجتهاد اإل واذا كان اختالف وجهات النظر يف االمور الفرعية أمراً جائزاً يف 
 ،سالميةاإل مة الن تكون هذه االختالفات الفرعية عقبة يف طريق حتقيق وحدة األ فليس هناك مربر على االطالق 

: آل عمران)(واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً وال تفَرقُوا﴿ : ، كما قال تعاىلفقد أمرنا أن نعتصم حببل اللّه املتني
وال تنازعوا ﴿ أعداء االسالم  وينا عن أن نبدد جهودنا وطاقاتنا، ألن هذا لن خيدم اال ، )١٠٣من اآلية

 كُمرِحي بذْهتلُوا وفْش٤٦من اآلية: ألنفال(﴾ فَت(  
  .الدين ه يقبل أن يكون عنصرا خيدم أعداء وليس هناك مسلم خملص لدين

الصفوف وبذل اجلهود  مة وعلمائها أن يعملوا على توحيد ومن هنا ينبغي على عقالء األ: قال القمي
   .مة حنو التقدم واالزدهاراأل املتواصلة يف سبيل إزالة العقبات اليت تعترض طريق 

أو بني بعض الطوائف داخل  ،والشيعة هبية بني السنة ومن هذه العقبات تلك اآلثار السلبية للخالفات املذ
  . إطار كل منهما

  . طوائف األمة ختتفي مظاهر هذا اخلالف التارخيي، وتزول عوامل الرتاع والشقاق بني  وقد آن األوان ألن 
فالقضية أكرب من . .ينتصر فريق على فريق أو أن  ،قصد بذلك أن يتغلب مذهب على مذهبأ تولس
كما  مم تداعت عليها األ(سالمية اليت مة اإلوقضية األ ،سالم كدينقضية اإل وىل إنها بالدرجة األ .. ذلك بكثري
فحقوق  ،، وكما هو واقع أمام أعيننا يف عامل اليوم كما أخرب بذلك رسول اللّه٢)ىل قصعتهاإكلة تداعى األ

ليل ار ظلما وعدوانا،  ودماؤهم تراق كل مكان مهدورة، وأعراضهم يف مناطق عديدة منتهكة،  املسلمني يف 
   .دانةواالستنكار واإل وهم عاجزون عن فعل شيء غري الشجب 

ىل توحيد صفوفهم، وتنسيق إ ـمضى  أكثر من أي وقت  ـن املسلمني اليوم يف أشد احلاجة إومن هنا ف
يكونوا أو  صريية، هي أن ن قضيتهم يف عصرنا احلاضر قضية مصعدة، المجيع األ جهودهم، ودفن خالفام على 

   .ال يكونوا
لقد ذكرين كالمك هذا بأيام مجيلة عشتها يف األزهر الشريف صحبة علماء أجالء كان : ١قال الشعراوي

فلذلك نبذوا كل تعصب، وحترروا كل قيد، .. التفكري يف وحدة األمة عندهم أول األوليات، وأصل األصول

                                                
 .أبو داود وأمحد واحلاكم وأبو عوانة رواه ) ١(
 .أبو داودرواه ) ٢(
 .األستاذ فهمي هويدي، جتربة التقريب بني املذاهب: انظر) ١(
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  .لهإال عنه، وال ينتصرون إال األعلى الذي ال ينافحون وجعلوا انتماءهم لإلسالم هو االنتماء 
انطلقت من دار  ،رائدة حركة تقريبية شهدت القاهرة .. من هذا القرن األربعينيات يف .. يف تلك األيام 

هذه احلركة هلا خطة عمل مدروسة يف حقل األصول والفروع  ومجاعة التقريب يف القاهرة، وضعت  ،التقريب
وتصحيح املفاهيم  ،النفسية جناحا يف إزالة احلواجز  )رسالة اإلسالم(تقريب، وحققت عرب جملتها ثقافة ال لنشر 

  .. لدى السنة والشيعة
ليحيي بإحيائها وحدة األمة وعزا .. لعلنا جند من حيييها من جديد .. سأقص عليكم القصة من البداية 

  :وكرامتها
عام  قي القمي، الذي قدم من إيران إىل مصر ألول مرة يف العالمة حممد تيف تلك األيام اجلميلة قدم 

وعبد ـ شيخ األزهر ـ املراغي  بكبار شيوخها، خصوصا الشيخني حممد مصطفى فيها م، والتقى  ١٩٣٧
ملدة سنتني، وشجعه اللقاء مع شيوخ األزهر على طرح فكرة  ايد سليم الذي كان مفتيا، ودرس يف األزهر 

م،  ١٩٤٦يستقر ا يف سنة  جت إىل حيز الوجود حني عاد الشيخ القمي إىل مصر لكي اليت خر التقريب، 
   )دار التقريب بني املذاهب(املصرية  ويؤسس مع خنبة ممتازة من الشخصيات 

عشرين عضواً من تلك الكوكبة اليت  م، وضم ١٩٤٧لقد شكل أول جملس إدارة لدار التقريب يف عام 
   .مصر، وكان معهم عدد آخر من العلماء ميثلون الشيعة اإلمامية والزيدية هلا يف التقت على الفكرة وحتمست 

الذي  )حممد على علوبة باشا(هو  رأس اجلمعية يف أول تأسيسها أحد كبار املصلحني يف مصر آنذاك، 
  . وعينته مصر أول سفري هلا يف باكستان) واملعارف لألوقاف (كان وزيراً يف عدة حكومات 

لألزهر فيما  صار شيخا مث  األعضاء الشيخ عبد ايد سليم رئيس هيئة الفتوى باألزهر، بني  وكان من
 ،حممود شلتوت الذي كان عضواً يئة كبار العلماء والشيخ أمحد حسني مفيت وزارة األوقاف، والشيخ  ،بعد
ممنون عضو هيئة  يخ عيسى والشيخ حممد عبد اللطيف دراز وكيل األزهر ، والش ،لألزهر صار بدوره شيخا و

البنا رئيس اإلخوان املسلمني، والشيخ عبد الوهاب  كبار العلماء ورئيس اجلمعيات الشرعية، والشيخ حسن 
املدين األستاذ  اخلفيف، ومها من كبار أساتذة الفقه والتشريع باجلامعة، والشيخ حممد  خالف والشيخ علي 

   .أصبح وكيال لألزهر فيما بعدوباألزهر 
فلسطني، والشيخ حممد تقي القمي ممثال  من بني األعضاء احلاج أمني احلسيين مفيت كان ىل جانب هؤالء إو

   .والقاضي حممد بن عبداهللا العمري، عن الشيعة الزيدية إمساعيل املؤيد، للشيعة اإلمامية، وعلي بن 
أول جملس إدارة هلا، فقد بني  وتصدرت واىل جانب خنبة العلماء املمتازة اليت أسست مجعية التقريب 

ومذاهبهم إذ مل  تتطلع إىل ما هو أبعد من مجع كلمة املسلمني باختالف طوائفهم  النظام األساسي للجمعية أا 
ألن يصبح الكيان اجلديد مبثابة رابطة أو جامعة للشعوب  يكتف املؤسسون بذلك اهلدف اجلليل، وإنما  طمحوا 

من تلك األغراض السعي إىل  فقد نصت املادة اخلاصة بأغراض اجلماعة على أن  ،مصرتتجاوز حدود  اإلسالمية 
جتمع  عقد مؤمترات إسالمية عامة ، وطائفتني من املسلمني والتوفيق بينهما إزالة ما يكون من نزاع بني شعبني أو 

معية أرادت أن تقوم بدور يف عن ذلك فإن اجل فضالً  ،زعماء الشعوب اإلسالمية يف األمور الدينية واالجتماعية
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   .إليها طريق نشر املبادئ اإلسالمية باللغات املختلفة وبيان حاجة اتمع  الدعوة إىل اإلسالم عن 
  وه؟ما الذي فعلف.. وهذه هي مهمهم .. هؤالء هم الورثة احلريصون على األمة وعلى وحدة األمة 
اجلريئة الدالة على الفهم العميق لإلسالم، وعلى  لعل أهم شيء يلفت االنتباه يف هذا هو تلك الفتوى

 ،١بعدما صار شيخا لألزهراليت أصدرها الشيخ حممود شلتوت التخلي التام عن كل أغالل التعصب، فتوى 
واليت أجاز فيها التعبد على مذهب الشيعة اإلمامية وغريها من املذاهب اليت تتأسس على أصول اإلسالم 

  .القطعية
:( عن إميانه العميق بضرورة التوحيد بني هاتني الطائفتني العظيمتني من طوائف املسلمني لقد قال يتحدث 

لقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج .. والسالم إن دعوة التقريب هي دعوة التوحيد والوحدة، هي دعوة االسالم 
وقد عهد  يأ يل بعد ذلك، مث ..  يف مجاعتها ويف وجوه نشاط دارها بأمور كثرية قومي وأسهمت منذ أول يوم 

على املذاهب االسالمية الثابتة األصول، املعروفة  إيلّ مبنصب مشيخة االزهر، أن أصدرت فتواي يف جواز التعبد 
عيون املؤمنني  مامية االثنا عشرية، وقرت ذه الفتوى املؤمنني، ومنها مذهب الشيعة اإل املصادر، املتبعة لسبيل 

األمة، وظلت تتوارد علي االسئلة واملشاورات  لفة ومصلحة هلم اال احلق واألاملخلصني الذين الهدف 
به من رسائل  مؤمن بصحتها، ثابت على فكرا، أؤيدها يف احلني بعد احلني فيما أبعث  واادالت يف شأا وأنا 

أو بيان أدعو به اىل  من مقال ينشر أو حديث يذاع للمستوضحني، أو أرد به على شبه املعترضني، وفيما أنشئ 
 ـواحلمد للّه  ـأصبحت  حىت  ،وااللتفاف حول أصول االسالم ونسيان الضغائن واالحقاد الوحدة والتماسك 

املسلمة بعد أن كان املرجفون يف خمتلف عهود الضعف الفكري  حقيقة مقررة جتري بني املسلمني جمرى القضايا 
وهاهو ذا االزهر الشريف . وهام بالباطلواأل يف موضوعها الشكوك  واخلالف الطائفي والرتاع السياسي، يثريون 

االسالمية  مبدأ التقريب بني أرباب املذاهب املختلفة، فيقرر دراسة فقه املذاهب   ،يرتل على حكم هذا املبدأ
  ٢)التعصب لفالن وفالن سنيها وشيعيها دراسة تعتمد على الدليل والربهان وختلو من 

.. فأنا مل أفرح بفتوى كما فرحت ذه الفتوى .. كنت قد قرأت لكم هذا النص بطوله إن .. امسحوا يل 
ن ابين هذا :( للحسن بن علي ـ رضي اهللا عنهما ـ  لقد ذكرت ذا املوقف العظيم حملمود شلتوت قوله 

   ٣)ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني ،سيد
يف تلك األيام : يعود بذاكرته إىل أيام شبابه، مث التفت إىل اجلمع، وقالسكت الشعراوي قليال، وكأنه 

  ..، ظلت تصدر طيلة أربعة عشر عاماً )رسالة اإلسالم(جملة جامعة باسم تصدر التقريب اجلميلة كانت مجاعة 
  .. لقد كانت تلك الة هي زادنا الذي منه ننهل اإلسالم النقي الطاهر البعيد عن كل تعصب

اجتمع عليه علماء السنة والشيعة هو تفسري الكرمي تفسرياً للقرآن  اعتمدت كتف اجلمعية بذلك بل مل ت
وأشرف على هذه العملية   ،للطربسي، الذي استغرق يئته للنشر مدة عشرين عاما )لعلوم القرآن جممع البيان (

                                                
من ) حصون املستضعفني(من جمموعة ) حصن الوحدة(رية الدالة على مصداقية هذه الفتوى يف رسالة ذكرنا التفاصيل الكث) ١(

 )رسائل السالم(
 .١٩٧٩القاهرة . وما بعدها ٢/١٨٧:عبد العظيم لالستاذ علي  )مشيخة االزهر منذ إنشائها حىت اآلن(راجع ) ٢(
 .رواه البخاري ) ٣(
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  .وحممد املدين ،لتوتوحممود ش ،ايد سليم عبد  :ثالثة من أكابر علماء األزهر هم الشيوخ
طيبا يف هذا  يف جتميع األحاديث النبوية املتفق عليها بني السنة والشيعة، وقطعوا شوطا  شرعوا وفوق ذلك 

   .الصدد، رغم أن هذا اجلهد مل ير النور بعد
 بتلك األيام اجلميلة اليت كنا نصيح فيها بكل.. إنك تذكرين بشبايب .. بورك فيك يا شيخنا : قال القمي

كنا حنزن لكل .. يف تلك األيام مل نكن نفخر إال باإلسالم ) .. إسالمية إسالمية.. ال سنية ال شيعية (قلوبنا 
ونفرح لكل نصر أصاب املسلمني ال يهمنا .. مصاب من املسلمني مهما اختلف مذهبه، أو لونه، أو وطنه 

  ..مذهبه، أو لونه، أو وطنه
، فلم نرض )٣من اآلية: املائدة)(ورضيت لَكُم الْأسالم ديناً﴿ : لقد كنا نردد بكل قلوبنا قوله تعاىل

  .اإلسالم العظيم الواسع الذي ال يضيق بأحد، وال يعبس يف وجه أحد.. ألنفسنا غري اإلسالم 
لقد كانت نتائج عمل تلك اجلماعة الصاحلة من ورثة النبوة عظيما ومثمرا ـ رغم العمر القصري الذي 

  ن يتحركوا فيه حبرية ـ أتيح هلم أ
والشيعة، وكان  حيت فكرة التقريب، ومجعت من حوهلا كبار علماء السنة لقد كان من نتائج ذلك أن 

واملسلمني، ومل تكن هلذا العمل عالقة بأي نظام سياسي أو  عملها هذا أهليا حمضا، حركته الغرية على اإلسالم 
   .رمسية مؤسسة 

اليت ختضع للدراسة يف   ضم الفقه الشيعي إىل املذاهب اإلسالمية األخرى أا جنحت يف وكان من نتائجها
   .منهج الفقه املقارن باألزهر الشريف

إىل حتقيق الفكرة  أا قطعت شوطاً كبرياً بإصدار تفسري للقرآن متفق عليه، وسعت  وكان من نتائجها
   .أيضاً نفسها عن طريق جتميع األحاديث النبوية املتفق عليها 

حتويل التقريب من حلم وفكرة، إىل  أن مجاعة التقريب أجنزت خطى بالغة األمهية على صعيد وهذا يعين 
   .من اآلثار العلمية اليت بقيت ألجيال املسلمني إىل يوم الدين عمل مشترك جاد تبلور يف جمموعة 

ا تعلمون ـ أتزود من لقد ذكرمتوين بتلك األيام اجلميلة اليت كنت ـ وأنا صحفي كم: قال املودودي
املشروع، وتعكس كيفية رؤية أصحابه له، ولذلك فإا تعد حبق  متثل صلب اليت كانت  )رسالة اإلسالم(جملة 

  .التقريب صوت 
تتحرك على حماور عدة، يف مقدمتها مخسة،  إن قارئ أعداد الة يالحظ أا ظلت طيلة األربعة عشر عاما 

األصول املتفق و..  رفض توحيد املذاهبو.. الدفاع عن احلق يف االختالفو. . استنكار فرقة املسلمني: هي
رد الشبهات و..  الدءوب للتنبيه إىل مساحة املشترك بني الطرفني ومن مث السعي  ،عليها بني أهل السنة والشيعة

  . ومذهبهم اليت تتردد يف أوساط أهل السنة بشأن الشيعة 
 الة خيلو من تعبري عنه فإنه ال يكاد نص يف  ،ار فرقة املسلمني ومتزقهمفيما يتعلق باستنك: قال الكواكيب

 ١٣٦٦ربيع الثاين عام  ٣٠يف (هلم  كان البيان الذي أصدره مؤسسو دار التقريب عقب أول اجتماع لقد .. 
ملقلدين انتقد ممارسات ا ،أن أشار البيان إىل ثراء الفقه اإلسالمي فبعد  ،هو أوضح إعالن عن الفكرة) هـ
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وهو ما صادف عهود  ،والنظر للمذاهب الّذين كلت مهمهم عن محل ما كان حيمله سلفهم يف العلم  واملتعصبني 
إىل دويالت صغرية ال تربطها رابطة وال جتمعها جامعة ومن شأن  الضعف السياسي وانقسام األمة اإلسالمية 

تركد  أم أقل من سواهم قوة وعلما وتفكرياً، وأنه  أمة، أن خييل إىل أبنائها الضعف السياسي إذا أصيبت به 
   .معه ريح العلم ويفتر نشاط العلماء

على أنفسهم وعلى مجيع أهل العلم  ذا وبغريه ـ أضاف البيان ـ تأثر أكثر املشتغلني بالفقه، فحكموا 
باب  ومن مث حكموا بإغالق  واالستنباط، وال لفهم كتاب اهللا وسنة رسوله يف زمام بأم ليسوا أهالً للنظر 

منهم لرأي إمام، وزعم أنه  احلق وأن ما  االجتهاد، وترتب على ذلك أن وقف الفقه ومجد وأن تعصب كلّ 
ومن ال  إسرافا بعيدا حتى كان منهم من ال يصلى وراء إمام خيالفه يف مذهبه،  سواه باطل، وأسرفوا يف ذلك 

فالن،رد أنه  خيالفه يف املذهب مث حصروا  بيحة فالن، أو قبول قضاء يزوج اينته لفالن، أو يتردد يف أكل ذ
   .املتبوعني يف عدد معني وهكذا ضاق أفق االتباع واألشياع مما اتسع له أفق  األئمة الّذين أوجبوا اتباعهم 

الغزايل الشيخ حممد األديب البارع والعامل الفذ توقفت عند مقالة يف املوضوع نشرها لقد : قال شكيب
 )نادر شاه(تسيهر ذكر فيه أن امللك  ، استهلها بكالم للمستشرق اري جولد )على أوائل الطريق(عنوان  حتت 

كي يعقد مع األتراك صلحا ينقي اجلو بني الشيعة والسنة، ويضع حد  سعى جادا ) م ١٧٤٧املتوىف سنة (
   .للخالف القائم بني الفريقني 

عاجلته فمات دون أن تتحقق أمنيته  د خيرج إىل حيز التنفيذ، لوال أن املنية ووضع لذلك مشروعا جيداً كا
عبد اهللا بن حسني السويدي، الذي كان معاصرا لتلك الفترة، إىل أن نادر  شارات كتابات الفقيه السين أوقد 

املذاهب السنية،  ضم التشيع إىل شاه عقد جممعا دينيا مجع فيه فقهاء الفريقني وقد اتفق هؤالء الفقهاء على  
وقد صارت من السهل بعد قليل ـ مبوجب هذا االتفاق ـ أن  ،كافة وجعله مذهبا خامسا يقبل به املسلمون 

لزاما  مقامات املذاهب األربعة السنية وصار خيصص مقام خامس للمذهب اجلعفري يف دائرة احلرم املكي جبوار  
   .منذ ذلك الوقت اإلقرار بسنية هذا املذهب

الطرفني كان أمنية بعيدة ذلك  إن حلم التوفيق بني ( :امتدح املستشرق اري هذه اخلطوة لكنه قالوقد 
بعد  الفريقني لآلخر والضغائن اليت شرطت فقهاء املذهبني شطرت، جعلتهم  أن احلقد املتوارث الذي حيمله كال 

   )موت نادر شاه اليتصوبون سياسة التسامح والوفاق
وخزاً يف فؤادي وأنا أقرأ كلمة  لقد أحسست ( : غزايل على ما كتبه جولد تسهري قائالعلق الشيخ اللقد 

ما الذي حدث : تساءلأو ،ترددت على لسان املستشرق اري مرارا اإلسالم الشيعي واإلسالمي السين، اليت 
اهللا يف دينهم وال يف أمتهم، يتقون  احلقيقة أن هناك أناسا ال (: رده قال ، ويف)نكب اإلسالم ذه الفرقة ؟ حتى 

والظنون، كانت العملة الدفينة يف متزيق الشمل، وملء الرءوس بطائفة من  أطلقوا غيوما داكنة من اإلشاعات 
ـ ضحايا لتجاذب متبادل ال أساس  ومجاهري العامة ـ لألسف الشديد .. التصورات الباطلة واملشاعر املنحرفة 

  )يقة، سيحزن كثريون ملا أرسلوا من أحكام وأطلقوا من عباراتاحلق له، ويوم ينكشف الغطاء عن 
تكوين مجاعة  كان الوضع قبل (: الشيخ حممد تقي القمي يقولمسيي يف هذا املعىن كتب : قال القمي
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وكل كان يعيش على أوهام ولدا يف نفسه   ،فالشيعي والسين كلّ كان يعتزل اآلخر ،التقريب يثري الشجن
كان يسود الفريقني جو من ..  سياسة احلكم واحلكام، أو زيفتها له الدعاية املغرضة لتها عليه الظنون، أو أدخ

وال يتكلم عنه إالّ مبا توحي به الظلمة، وال  ،اآلخر إالّ شبحاً حتوطه الظلمة الظالم، فال يرى أحدمها يف صورة 
  )يقرأ عنه إالّ ما تسمح به حلكة الظالم 

عدة، دأب فيها كلّ  قرونا بني املسلمني ظلت غذاء مناسبا للحكم واحلكام  ن الفرقةإ( : يقول أضافو
عدوه، مث جاءت السياسات األجنبية فوجدت يف هذه الفرقة خري  حاكم على استغالهلا لتثبيت سلطانه، وحتطيم 

سلمني يف أن احلق كلّ احلق أنه  ال ضرر على امل..  لتدخلها، وبث نفوذها ودعم سلطاا وفرض سيادا وسيلة 
م اخلالف إىل القطيعة  ولكن الضرر كلّ الضرر يف أن يفضي  ،االختالف سنة من سنن اإلمجاع خيتلفوا، فإن 

كتابه العزيز، ال على أا شيء يؤمر به املؤمنون، ولكن على أا  واخلروج على مقتضى األخوة اليت أثبتها اهللا يف 
  )واقعة، رضى الناس ا أم أبوا حقيقة 

   .اإلسالم هكذا كتب الشيخ حممد تقي القمي يف األعداد األوىل لة رسالة 
هناك فرق بني (  :وفيه قال ،)خالف نرضاه وخالف نأباه(يف مقالة أخرى بعنوان وقد وضح مراده ذا 

ف وتقتضيه سنن االجتماع، وحنن نقبله ونرضاه وهناك خال هناك خالف متليه طبيعة التفكري : خالف وخالف
إننا نقبل اخلالف الفكري ما دام يف دائرة معقولة، ونرحب باخلالف ..  اصطناعا، وحنن نرفضه ونأباه يصطنع 

الكتاب أو السنة قوة احلجية ونرحب مبا  املذهيب ألنه وليد آراء اجتهادية مرجعها الكتاب والسنة أو ما أعطاه  
ومتيزتا  ملسلم أن يؤمن به، وإن اختلفتا يف مسائل فقهية، تؤمنان مبا جيب على ا عند الشيعة وأهل السنة، ألما 

للمسلم أن جيول  ميدان من ميادين التفكري يف مسألة الوالة واخلالفة ونرحب كذلك باملعارف الكالمية، ألا 
   .فيه

 ألا إن دلت على شيء فإمنا تدل على : حنن نرحب ذه اخلالفات كلها، بل نعتز كمسلمني بالكثري منها
   .النظر إليها، تسعد األمة وتكفل رقيها وتبقى على سالمتها وألا إن أحسن  ،احلرية الفكرية

   .بأصل واحد هو الكتاب والسنة إن هذه اخلالفات يف جوهرها تنبئ عن معىن الوفاق فهي ترتبط 
ض ال يقبله، والبع عن رسول اهللا  وليس معىن هذا أن يف السنة خالفا، مبعىن أن البعض يقبل ما صدر 

ولكنهم قد خيتلفون يف الفهم أو التفسري أو ، فاملسلمون يتفقون يف وجوب األخذ بسنة رسول اهللا  معاذ اهللا، 
   .مبسلم الرسول األعظم أو مل يصدر أما من ال يأخذ مبا أمر به الرسول فليس  يف أن هذا صدر عن 

   .وفاق عد هذا من فاآلراء االجتهادية إذن، جيمعها الكتاب والسنة، وليس ب
اخلالف الذي يقوم على الكراهية  أما اخلالف الذي ال نرحب به وال نقبله، بل نرفضه ونقاومه، فهو 

   .ويوجد البلبلة يف صفوف األمة، ويؤدي إىل تفريق كلمة املسلمني والبغضاء، وتغذية الشبه واألوهام، 
اإلسالمية، محل لواءه مؤلفون كتبوا قبل  ارف ذلك خالف ال يتفق واخللق اإلسالمي، وال يستند إىل املع

صحيفة أهل  واهلوى تارات، فسودوا صحيفة الشيعة يف نظر أهل السنة، وسودوا  التثبت تارة، وبداعي الغرض 
والنواصب، وأكثرهم خلطوا بني الشيعة والغالة، بينها  السنة يف نظر املتشيعني، بعضهم خلط بني أهل السنة 
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  )وألصقوا ا آراء ال متت إليها بصلة، بل الشيعة منها براء دة، وبني الفرق البائ
خبصوص النقطة الثالثة اليت اهتمت مجاعة التقريب بإبرازها، واليت ينبغي إحياؤها من جديد : قال الكواكيب

واالحترام  وهي أن الوحدة اإلسالمية ال تعين حمو املذاهب أو إلغاؤها، وإمنا تعين نشر املودة واحملبة والتآخي.. 
  .طرف على ما يعتقده مما وصل إليه باالجتهاد عرب من يثق فيه من العلماءبني أهلها، مع بقاء كل 

قليلة من  جهود التقريب جدال كبريا؛ حيث شاع بني قطاعات ليست ـ يف البداية ـ أثارت لقد 
الصيغة املثلى لفض االشتباك  باعتبار أن هذه هي املسلمني أن مقصدها يف اية املطاف هو توحيد املذاهب، 

التقريب  دأبت جملة رسالة اإلسالم على نفي هذه الفكرة، واإلحلاح على أن هدف  لذلك  ،وإاء اخلالفات
   .خمتلف إىل حد كبري

تساؤالت من بعض احلجازيني عن  يف البيان األول لدار التقريب أثريت هذه القضية، حني تلقت اجلمعية 
واختار   ،املذاهب اإلسالمية بعضها يف بعض، كما يردد أهل العلم يف احلجاز تناول إدماج حقيقة مهمتها، وهل ت

اجلمعية إىل امللك عبد العزيز آل سعود، حني  البيان أن يرد من خالل اقتباس نصوص من رسالة بعثت ا 
  .وتشرح أهدافها أرادت أن تقدم نفسها 

إدماج مذاهبه بعضها يف   تريد املساس بالفقه اإلسالمي، وال ن مجاعة التقريب الإ:( الرسالة ومما ورد يف 
هذا االختالف الفقهي مفخرة للمسلمني، ألنه دليل على خصوبة  بعض، بل هي على النقيض من ذلك، ترى يف 

شريعته إالّ لكفالتها وصوا،  التفكري، وسعة يف األفق، واستيفاء وحسن تقدير للمصاحل اليت ما أنزل اهللا  يف 
الفقه اإلسالمي إنما  هو يف دائرة خدمته وتنميته وتسليط نوره  وكل ما تبذله اجلماعة من جهود يف سبيل 

   .ومل يتضح للناس حكم اهللا فيها على شؤون احلياة اإلسالمية كلها، وحبث املشكالت اليت جدت وجتد  الوهاج 
تعتقد العقائد الصحيحة اليت  اإلسالمية اليت  ولن متد اجلماعة يدها إالّ ألرباب املذاهب:( ومما جاء فيها 

  )١جيب اإلميان ا
املعارف واآلراء اليت  لبعض وهي ترى أن بعض املنتسبني إىل املذاهب اإلسالمية جيعلون :( ومما جاء فيها 

ما مجع اهللا تدفعهم إىل التخاصم والتقاطع والتنابز باأللقاب ونسيان  ال صلة هلا بالعقائد الصحيحة أمهية طاغية 
استعمار بالده وإذالل أهله يتخذون  القلوب، وألف به بني املسلمني وترى أن أعداء اإلسالم والطامعني يف  عليه 

إىل مقاصدهم الباغية، ويعملون كلّ ما يف استطاعتهم على إذكاء نرياا  من هذه اخلالفات أبوابا يلجون منها 
  )مجيعاليضربوا بعض املسلمني ببعض مث يضربوهم  

                                                
ولَكن الْبِر من آمن ﴿ :ني، هي اليت ورد يف النصوص املقدسة بياا منحصرة يف قوله تعاىل وأركان العقائد اليت جتمع املسلم) ١(

 نيبِيالنابِ وتالْكو كَةالئالْمرِ ومِ الْآخوالْيو وقوله تعاىل )١٧٧من اآلية: البقرة)(بِاللَّه ،: ﴿ نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم هبر
 هلسر نم دأَح نيب قفَرال ن هلسرو بِهكُتو هكَتالئمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْم٢٨٥من اآلية: البقرة)(و(   

اه رو)(أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره:( يف حديث جربيل  ويف قوله 
  )مسلم

أما ما عداها مما دخل يف العقائد، فهو يف أحسن أحواله من فروع العقائد ال أصوهلا، وال يرتبط ا ضالل وال كفر، وال سنة 
 .. وال بدعة 
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علم ورأي يف شعوب  وتؤمن إميانا عميقا بأن من أهم الواجبات الدينية على كلّ ذي :( ومما جاء فيها 
اإلسالمية، العمل على تبصري املسلمني بدينهم، وقطع أسباب  املسلمني على اختالف طوائفهم ومذاهبهم 

اخلالف فيها، وأن من بني  هو معارف ال يضر والتفرقة بينهم ببيان ما هو عقيدة جيب اإلميان ا، وما  اخلالف 
  )منها هذه املعارف ما يظن أنه  من العقائد وهو ليس 

أن تكون مركزاً إسالمياً هلذه الفكرة، تتركز : هو  )مجاعة التقريب(فالغرض من تأليف :( ومما جاء فيها 
وأراؤهم يف رفق  لديه أصوام وأحباثهم  ا يف أحناء العامل، شرقية وغربية، وتتجاوب فيه جهود مجيع املقتنعني 

على ضوء القواعد اإلسالمية الصحيحة، وحينئذ تنجلي  وحسن تقبل، فيتهيأ هلا جو من البحث العلمي اخلالص 
ويصلون يف املسائل  أسباب االختالف فيما وراء العقائد الدينية واألحكام التشريعية فيعاجلوا،  أمام املسلمني 
يهدي إليه املنطق والدليل، فإذا بقي بعد ذلك مامل جتتمع  الفية نفسها إىل الرأي الصحيح الذي والنظريات اخل

والتناكر والتقاذف،  تقطع به الرباهني، كان أمره بعد ذلك هينا ال ينبغي أن يفضي إىل التقاطع  عليه القلوب أو 
ا ويتبادلون االحترام واملودة والتعاون كما بعضهم بعض وإنما  هو اخلالف يف الفقه والفروع يعذر العلماء فيه 

  )هو شأن املؤمنني
دار التقريب موقفها من املذاهب املختلفة به جسدت ومما يؤكد ما ورد يف هذه الرسالة ما : قال املودودي 

احلنفي، واملالكي، : املتعددة ووزعت يف موسم احلج جدوال مفصال عن أحكام احلج على املذاهب  حني طبعت 
راج هذه اجلدول يف البالد املقدسة رواجا عظيما، ولفت أنظار  فعي، واحلنبلي، واإلمامي، والزيدي، وقد الشا

واخلالف حبيث توجد اخلصومة  املسلمني، إىل أن آراء فقهائهم يف فروع عبادم ليست من التباعد  كثري من 
   .والفرقة والتباغض فيما بينهم

لعالمة حممد احلسني آل كاشف الغطاء ستوقفتين يف ذلك احلني مقالة لمن املقاالت اليت ا: قال الشعراوي
املقطوع به أن ليس املراد من التقريب بني املذاهب  من (: فيهاومما جاء ، )بيان إىل املسلمني( عنوانحتمل 

ف سببا اخلال بل أقصى املراد وجل الغرض هو إزالة أن يكون هذا  ،أصل اخلالف بينها اإلسالمية إالّ إزالة 
  )والتقارب الغرض تبديل التباعد والتضارب باإلخاء .. للعداء والبغضاء

ـ مفيت مصر ـ خملوف  الشيخ حسنني  ها يراعكتبومن املقاالت اليت استوقفتين يف ذلك احلني مقالة 
ا تؤدي إليه التقريب، العاملني على أن يدرك املسلمون مجيعا مزاياها وم إنين من املؤمنني بفكرة :( فيها  يقول

   .دين التوحيد فاإلسالم هو دين الوحدة كما هو ..  من مجع كلمتهم وتوحيد أهدافهم 
االجتماعي والتعاون على الرب  وقد حرصت شريعته على أن تقر يف الناس أسس التضامن والتكافل 

هم ليفشلوا وتذهب العداءات والضغائن، وما يرتع به الشيطان بين والتقوى، وعلى أن ترتع من بينهم أسباب 
   )رحيهم

:( ومما قرأته يف بعض املقاالت يف ذلك الزمن اجلميل ما قاله بعضهم، وهو يعرب عن مجيعهم : قال إقبال
وال عالقة له بقضايا الدين .. من العجب أن نعترب املسلمني خمتلفني، مع أن اخلالف بينهم حمصور جدا 

ليست ستة عند  ،يقيمون الصالة يف أوقات مخس مكتوبةـ  فاملسلمون مجيعا ـ مبختلف فرقهم.. األساسية 
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 ،وعلى قبلة املصلى فيها أربعة عند فريق وهم متفقون عليها بأعياا، ومتفقون على أعداد ركعاا،  فريق وال 
العامة يف املناسبات، كصلوات العيد واالستسقاء والكسوف  وقد شرعت فيه اجلماعات واجلمعات والصلوات 

واالستواء أمام ربوبية اهللا جل  من كلّ ما يراد به إشعار املسلمني بالوحدة واأللفة واتفاق املصاحل   وحنو ذلك
   .وعال

الزكاة والصيام واحلج وهذه األركان  وما يسرى على الصالة يسرى بذات القدر على الشهادتني، وعلى 
   )بني أبناء األمةأساسا متينا للتوحيد والوحدة  اليت ال خيتلف عليها املسلم تشكل 

حتت عنوان حممد عبد اللطيف دراز  الشيخ ومن املقاالت اليت ال أزال أذكرها ما كتبه : قال الكواكيب
املسلمني يف  العمل على مجع كلمة (داعياً إىل ضرورة يف هذا املقال كتب ، فقد )اإلسالم واألزهر والتقريب(

: مث أضاف أنه  ، )على كتاب اهللا وسنة رسوله بعرضها مشارق األرض ومغارا، وتصفية اخلالفات بينهم 
فاألصول واحدة والوسائل واحدة وما اخلالف إالّ يف  سوف يظهر أم يف احلقيقة متحدون غري خمتلفني 

واحلنبلي والشافعي  جاز اختالف املسلمني يف الفقه والفروع، فكان منهم احلنفي واملالكي  ولعمري إذا  ،التطبيق
بينهم من عداوة وبغضاء، فلم ال جيوز بينهم اختالف  واإلمامي، وأزال اهللا يف هذا العصر ما كان والزيدي 

   )العقائد هو وراء األصول املتفق عليها من ألوان املعارف الفكرية اليت ليست من  هادئ عف، فيما 
نشرته الة  تراح في اقف، من ذلك قد ذهبت فكرة البحث عن املشترك إىل ما هو أبعدل: قال الشعراوي

إنشاء معهد خاص يف إطار األزهر لدراسة املذاهب  للشيخ عبد العزيز عيسى، أحد علماء األزهر، ودعا فيه إىل 
ميكننا يف سهولة ويسر أن نعرف أوجه الوفاق واخلالف (حبيث  كافة األقطار اإلسالمية، واألفكار الدينية يف 

وننشر يف ربوع كلّ دولة ما عند  الدهر، وحنقق ما زوره التاريخ، صورة حمدودة، وأن نصلح ما أفسده  على 
الصحيحة ويعرف بعضهم بعضا على حق، وتزول من بينهم اجلفوة  األخرى، فيتبادل املسلمون الثقافة 

   )عليها والقطيعة، ويأخذوا سبيلهم إىل الوحدة واأللفة اليت ال يصلح أمرهم إالّ  
صورة الشيعة اإلمامية يف حيح تصامت ا تلك الة الرائدة ما كتبته يف من احلسنات اليت ق: قال القمي

الة مقاالت عدة لفتت األنظار إىل ضرورة التفرقة بني مدارس االعتدال  نشرت فقد الذهن اإلسالمي العام، 
  .والغلو يف الساحة الشيعية 

) .. الغالة يف نظر الشيعة اإلمامية(ن حتت عنوالعالمة الدكتور حممد جواد مغنية لمقالة وأذكر من ذلك 
عدم اعتبارهم من الشيعة، بل عدم اإلمامية متفقون على  أن علماء فيها ذكر .. لذلك طيب منوذج فهو 

  .. اعتبارهم من املسلمني أصال 
أن فذكر خالفات السنة والشيعة،  سلط الشيخ حممد احلسني آل كاشف الغطاء الضوء على بعض وقد 

..  طريف نقيض ، حيث ذكر أن الطائفتني وقعتا منها على )اإلمامة(خلالفات وأمهها هو قضية أعظم تلك ا
رديفة التوحيد والنبوة وأا منوطة بالنص من اهللا ورسوله،  وهي  فالشيعة ترى أن اإلمامة أصل من أصول الدين،

السنة، فهم متفقون على  خبالف أهل فيها من الرأي واالختيار شيء، كما ال اختيار هلم يف النبوة  وليس لألمة 
باإلمجاع وحنوه، وبني قائل  الدين، وخمتلفون بني قائل بوجوب نصب اإلمام على الرعية  عدم كوا من أصول
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   .ال من أصوله وال من فروعه بأا قضية سياسية ليست من الدين يف شيء  
الفريقني يف هذه القضية، هل جتد  ع بني مع هذا التباعد الشاس(: أضاف الشيخ كاشف الغطاء متسائالوقد 

أو جتد السنة تقول أن القائل باإلمامة خارج ) كال ومعاذ اهللا(غري مسلم  الشيعة تقول أن من ال يقول باإلمامة 
باجلماعة اإلسالمية وأحكامها من حرمة دم  عن اإلسالم ـ ال وكال ـ إذن فالقول باإلمامة وعدمه ال عالقة له  

ذلك من حقوق  ووجوب أخوته، وحفظ حرمته وعدم جواز غيبته، إىل كثري من أمثال  ه وماله املسلم وعرض
   .املسلم على أخيه

السنة والشيعة، ما يتردد من أن الشيعة  إن أحد أسباب املشاحنة بني  :مث ذهب إىل أبعد يف املصارحة، فقال
ليس هذا من رأي مجيع : أوالً(   :حبج عدة منها أو الطعن، وفند تلك املقولة ترى جواز املساس بكرامة اخللفاء 
كيف ويف أخبار أئمة الشيعة النهي عن  ،ورمبا ال يوافق عليه األكثر ،بعضهم الشيعة وإنما  هو رأى فردي من 

   .فال يصح معاداة الشيعة أمجع إلساءة بعض املتطرفني منهم ،ذلك 
بل أقصى ما هناك أن يكون  ،اإلسالم وج عن أن هذا على فرضه ال يكون موجبا للكفر واخلر: ثانياً

   .قطعا ومعصية املسلم ال تستوجب قطع رابطة األخوة اإلسالمية معه  ،الطائفتني معصية، وما أكثر العصاة يف 
ناشئا عن اجتهاد واعتقاد، وإن كان  وال يوجب فسقا إذا كان  ،قد ال يدخل هذا يف املعصية أيضاً: ثالثاً

صحح  اجلميع يف باب االجتهاد أن للمخطئ أجرا وللمصيب أجرين، وقد  امل عليه عند خطأ، فإن من املتس
طلحة  كحرب اجلمل وصفني وغريمها، بأن علماء السنة احلروب اليت وقعت بني الصحابة يف الصدر األول 

كانتهم، ولكن ال يقدح ذلك يف عدالتهم وعظيم م والزبري ومعاوية اجتهدوا وهم وإن أخطئوا يف اجتهادهم، 
أن يربر وال  يربر وال يستنكر قتل آالف النفوس من املسلمني وإراقة دمائهم، فباألوىل  وإذا كان االجتهاد 

   )على تلك املقامات احملترمة يستنكر معه ـ أي مع االجتهاد ـ جتاوز بعض املتطرفني 
األزهر مبثابة  لشريعة جبامعة اعترب الشيخ حممد املدين تدريس فقه الشيعة يف كلية القد : قال الشعراوي

قام الشيخ املدين بتفنيد ما تردد ف ـ أوساط العلماء وكانت هذه اخلطوة قد أثارت لغطا يف  ـ) رجة البعث(
مذهب الّذين  كيف تدخلون فقه الشيعة يف األزهر، مع أن هذا املذهب هو : لواءتسا إن بعض الناس (: وقال

ونزل ا على حممد وأن عليا قد حل فيه جزء من  الة إىل علي فأخطأه يعتقدون أن جربيل إنما  بعث بالرس
  )اإلله

تطلق على عشرات املذاهب اليت تنسب إىل  )الشيعة(إن كلمة (  :السؤال ما يلي وقال يف الرد على 
اإلسالمية، وبعضها مستمسك مبا جيب  اإلسالم حقا أو باطال، وبعض هذه املذاهب ضال منحرف عن األصول  

واملسائل اليت  مذاهب السنة، وإن خالفهم يف بعض الفروع الفقهية أو النظريات  اإلميان به، مثله يف ذلك كمثل 
   .هي من قبيل املعارف الكالمية

يعدون من أهل اإلسالم وإن ادعوه  والفريق األول من املتسمني باسم الشيعة وهم الضالون املنحرفون، ال 
الدين  هي باإلميان بأصول العقائد اإلسالمية، وعدم إنكار ما هو معلوم من  م إنما  ؛ ألن العربة يف ثبوت اإلسال

العامل اإلسالمي، ولو فرضنا أن هلم بقية يف  بالضرورة، وهؤالء ليسوا كذلك وقد انقرضوا ومل يعدهلم أثر يف 



 ٥٣٤

اإلسالم  ى ملة من األطراف فليسوا منا ولسنا منهم، وهم كفار خارجون عل كهف من الكهوف أو طرف 
   .ملعونون من أهل السنة ومن الشيعة

  :أما الشيعة الّذين تقرر إدخال فقههم فهم
يقولون بأن إمامة علي ثابتة بالنص، ولقبوا  ـ الشيعة باإلمامية االثنا عشرية، وقد لقبوا باإلمامية؛ ألم  ١ 

حممد بن احلسن  ي بن أيب طالب، وآخرهم يسوقون اإلمامة إىل اثىن عشر إماما، أوهلم عل باثنا عشرية ألم 
وغريهم من البالد  وهم يسكنون إيران والعراق وسوريا ولبنان والباكستان واهلند، ، العسكري امللقب باحلجة

يستطيع أحد من أهل القبلة أن حيكم بكفرهم، وكل ما  العربية واإلسالمية ويؤمنون بأصول اإلسالم كلها وال 
مفهوم اإلسالم، وينسب  اختالف، إنما  هو فيما وراء األصول اليت جيب اإلميان ا لتحقق  من بينهم وبني السنة 

باسم الفقه اجلعفري نسبة إىل أحد هؤالء األئمة، وهو جعفر  فقههم إىل أئمتهم من أهل البيت النبوي واشتهر 
   .حممد امللقب بالباقر الصادق بن 

الغالة يف شأن علي، ويتربءون منهم،  ذاهب املنسوبة إىل الشيعة من وهؤالء الشيعة اإلمامية يلعنون أهل امل
   .وحيكمون بكفرهم وجناستهم

والتصوف، وعلوم اللغة العربية  وهلم كتبهم يف العقائد والفقه واألصول وأسرار الشريعة واألخالق 
وليني، واملتكلمني، وغريهم، وأهل احلديث والرواية، واألدباء، واألص وغريها، وقد نبغ منهم كثري من الفقهاء، 

   .أثر واضح يف العلوم اإلسالمية يف خمتلف العصور وهلم 
إىل اإلمام زيد بن علي زين العابدين،  ـ الشيعة الزيدية، وهم يسكنون اليمن غالبا، ومذهبهم منسوب  ٢ 

   )لقبني بلقب الشيعةوال ينازع أحد يف شأم مع كوم أيضاً م، مذاهب السنة وهو أقرب مذاهب الشيعة إىل 
علي ألوهيته، أو تغايل يف شأنه، فإن  إذن، فال يستقيم القول بأن الشيعة كلها تقول برسالة (: مث أضاف

الشيعة املهتدين، والشيعة الضالني أو املنحرفني، كما جيب  التفريق بني هذا القول على إطالقه خطأ، وجيب 
قول ضال على فرقة  عن القائل منهم بذلك حتى ال حيمل  مساع أي نقل عن الشيعة، والتحري احلذر عند 

   )مهتدية مل تقله
واهللا لقد أثلجتم صدري ذه الكلمات العذبة اليت انطلقت من أفواه .. بورك فيكم مجيعا : قال القمي

  .أولئك الورثة العظام الذين أخلصوا دينهم هللا، فلم خيلطوه بأي عصبية أو هوى
ويعود .. من حل لتعود تلك األيام اجلميلة، ويعود معها الصفاء إىل القلوب  فما ترى: قال الشعراوي

معها املسلمون شهداء ال ينشغلون بالشحناء والبغضاء فيما بينهم، بل يلتفتوا إىل تلك البشرية الظمآنة، 
  .فيسقوها من هدي اهللا ما كلفوا بأن يسقوها إياه

النيب اهلادي الذي استطاع أن يؤلف بني ..  نيب ليس من حل لذلك إال إحياء سنة ال: قال القمي
  .القلوب، ليحول منها طاقة عجز العامل مجيعا عن مواجهتها

لقد قال اهللا تعاىل ..  فال ميكن أن جتتمع القلوب على غري سنة رسول اهللا .. أجل : قال الشعراوي
طيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَ﴿ :يذكر ذلك 
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  )٥٩:النساء) (إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً
  مون أن السنة بأيديهم وأم حيتكروا احتكارا؟ولكن املتطرفني يزع: قال املودودي

أبلغوا هؤالء أن أعظم السنن هي .. أعظم من أن حيتكرها أحد من الناس  سنة رسول اهللا : قال إقبال
حبكمته أن جيمع بني املتناقضني ليحول منهم  لقد استطاع رسول اهللا .. سنة اإلصالح والتوحيد والتآلف 

  .، وهلا قبلة واحدةحلمة واحدة هلا هم واحد
لقد أرسلته إىل جهاز كل واحد .. فأرجو أن تبحثوا فيه .. لدي مشروع خيدم كل ما ذكرنا : قال القمي

  .منكم، فتأملوه، ولنجتمع بعدها لنرى مدى صالحيته للتنفيذ
***  

التفت كل واحد منهم إىل جهازه، وراح يبحث عن املشروع الذي ذكره القمي، والذي مل أتشرف 
  .ولكين عرفته يف املستقبل.. تعرف عليه ذلك احلني بال

  أنبئين عنه؟.. فما هو : قلت
وإن كنت صادقا، فسيقيض .. وقد ينا أن نفشي ما أمرنا بكتمانه .. لقد استكتمين من ذكره يل : قال

احلسن بن علي  اهللا لك يف املستقبل من ينبئك عنه، لتصري جنديا من اجلنود الذين نذروا أنفسهم أن يستنوا بسنة
  .ـ رضي اهللا عنهما ـ الذي جعله اهللا سيدا جيمع اهللا به بني طوائف املسلمني
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  ـ العدالة ٢
لقد .. نعم املشروع الذي وضعته .. بورك فيك يا قمي : قائالالكواكيب مل يلبثوا إال قليال حىت صاح 

  .ن املسلمون شهداء إال بتحقيقهاواليت ال يكو.. وجدت يف مشروعك احللقة املفقودة اليت كنت أحبث عنها 
  ؟فهل لذلك عالقة ذا.. حنن نعلم اهتمامك يا عبد الرمحن بالعدالة واالستبداد : إقبالقال 

أنتم تعلمون أن الناس ال يدخلون يف دين اهللا أفواجا، وهم .. بل له عالقة عظمى .. أجل : قال الكواكيب
وتبغض دين  ،وتبغض املستبدين ،طرة البشرية تبغض االستبدادفالف.. يرون ديكتاتوريات املسلمني ومستبديهم 

ال لكونه دين رب العاملني، ولكن ألن الذي ميثله هم املستبدون  ،فلذلك هم يبغضون اإلسالم.. املستبدين 
  .اجلائرون الذين ورثوا احلكم من غري أن يكونوا أهال له

املستبدين ال يقصدون من ذلك أن يؤذوا فأعداء اإلسالم الذين يقفون كحصن منيع حيمي .. ولذلك 
وإمنا قصدهم أن يكون ذلك االستبداد جدارا يقي رعاياهم من الدخول يف دين اهللا .. الرعية من املسلمني فقط 

  .أفواجا
لقد ذكرتين مبوقف لعلي ـ رضي اهللا عنه ـ يدل على ما للعدل من تأثري يف دخول الناس يف : قال القمي
افتقد درعه ـ رضي اهللا عنه ـ علي بن أيب طالب لقد حدث اإلخباريون أن أمري املؤمنني .. دين اهللا أفواجا 

الدرع : فوجدها عند رجل نصراين ، فاختصمه إىل شريح القاضي ، فقال علي مدعيا  ـيوما من األيام ـ 
ما أمري املؤمنني ما الدرع إالّ درعي ، و: درعي ، ومل أبع ومل أهب ، وسأل شريح النصراين يف ذلك فقال 

يا أمري املؤمنني ، إن النصراين صاحب اليد على : فالتفت القاضي إىل أمري املؤمنني علي ، فقال  ،عندي بكاذبٍ
 :الدرع ، وله بذلك حق ظاهر عليها ، فهل لديك بينة على خالف ذلك تؤيد ما تقول؟ فقال أمري املؤمنني

لدرع للنصراين ، وأخذ النصراين الدرع وانصرف بضع خطوات ، أصاب شريح ، مايل بينة ، وقضى شريح با
ين أشهد أن هذه أحكام األنبياء ، أمري املؤمنني يدنيين إىل قاضيه ، فيقضي يل عليه ، أشهد أن إأما  :مث عاد فقال

ن صفني ، ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، الدرع درعك يا أمري املؤمنني ، اتبعت اجليش وأنت منطلق م
  .أما وقد أسلمت فهي لك: ـ رضي اهللا عنه ـ فقال علي  ،فخرجت من بعريك األورق

أن يتصرف التصرف املثايل الذي  انظروا كيف استطاع علي ـ رضي اهللا عنه ـ وارث رسول اهللا 
  .لقد اضطره مبوقفه هذا إىل اإلسالم اضطرارا.. جعل هذا الرجل ال جيد إال أن يسلم 

 افتتح رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ ابن عباس وذكرين قوله هذا حبدث رواه : يقال املودود
حنن أعلم : قال أهل خيربف ـ يعين الذهب والفضةـ خيرب، واشترط أن له األرض وكل صفراء وبيضاء 

ني فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان ح ،باألرض منكم
 ـ وهو الذي يسميه أهل املدينة اخلرص ـ يصرم النخل بعث إليهم عبد اهللا بن رواحة ، فحرز عليهم النخل

حزر النخل  ـ أي أتوىلـ فأنا أَيل : يف ذه كذا وكذا، قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة ، فقال: فقال
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  .١رضينا أن نأخذه بالذي قلت هذا احلق وبه تقوم السماء واألرض قد: قالوا ،وأعطيكم نصف الذي قلت
كان يبعث عبد اهللا بن رواحة إىل  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ عن سليمان بن يسار يف رواية و

 يعين رشوةـ هذا لك : فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا له: خيرب، فيخرص بينه وبني يهود خيرب، قال
واهللا إنكم ملن أبغض خلق اهللا ! يا معشر اليهود: ( بن رواحةوخفف عنا وجتاوز يف القسم، فقال عبد اهللا ـ
 ،)وما ذاك حباملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم علي من الرشوة فإا سحت، وإنا ال نأكلها ،إيلّ

  .٢ذا قامت السماوات واألرض: فقالوا
ه الشهادة العظيمة من أولئك كيف استطاع ابن رواحة مبوقفه األمني العادل من استالل هذ.. انظروا 

  اليهود القساة الذين قلما يشهدون حبق؟
وهلذا أمرنا اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بأن نقوم بالعدالة املطلقة العامة اليت ال تستثين أحدا : قال الشعراوي

بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم  يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني﴿ :قال تعاىل .. وال جهة وال موضوعا 
نْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا أَوِ الْوالدينِ والْأَقْربِني إِنْ يكُن غَنِياً أَو فَقرياً فَاللَّه أَولَى بِهِما فَال تتبِعوا الْهوى أَ

  )١٣٥:النساء) (تعملُونَ خبِرياً فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما
فال ينبغي .. مهما كان الذين نعدل معهم .. كيف تلح علينا هذه اآلية الكرمية يف األمر بالعدل .. انظروا 

  .أن مييل بنا اهلوى إىل أي جهة من اجلهات
مني للَّه شهداَء بِالْقسط وال يجرِمنكُم يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوا﴿ :ويف اآلية األخرى يقول اهللا تعاىل 

عا تبِم بِريخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونلُونَش٨:املائدة) (م(  
فاملؤمن هو الذي سلم .. وحنن نتخذ أي موقف  إن هذه اآلية الكرمية تنهانا أن نالحظ أنفسنا وأهواءنا

واهللا هو احلكم العدل الذي ال تضيع عنده .. أمره هللا، وعقله هللا، وقلبه هللا، فهو يتعامل مع عباد اهللا كما أمر اهللا
  .. احلقوق 

ع أَهواَءهم وقُلْ آمنت فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت وال تتبِ﴿ :لقد ذكرتين بقوله تعاىل : قال شكيب
لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيلَ بدأَعل ترأُمابٍ وتك نم لَ اللَّهزا أَنبِم  كُمنيبا وننيةَ بجال ح الُكُممأَع

ريصالْم هإِلَيا وننيب عمجي ١٥:الشورى( )اللَّه(  
منها كلمة اشتملت على عشر كلمات مستقالت، كل ـ  ٣إن هذه اآلية الكرمية ـ كما يذكر املفسرون

وقد تأملت هذه الكلمات، فوجدت مجيعا تتحدث عن العدل يف ..  ٤منفصلة عن اليت قبلها، هلا حكم برأسه
  .الة يدخلون يف دين اهللا أفواجاصورته املطلقة الكاملة اجلميلة، وهي الصورة اليت جتعل الناس ال حم

فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به : أي﴾ فَلذَلك فَادع ﴿ :تعاىل قوله أما الكلمة األوىل، ف

                                                
 .أبو داود واللفظ له وابن ماجهرواه ) ١(
 .رواه مالك) ٢(
 . ٧/١٩٥: ابن كثري: انظر) ٣(
 .يوال نظري هلا سوى آية الكرس: قالوا) ٤(
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ويف هذا منتهى ..  ، فادع الناس إليه١مجيع املرسلني قبلك أصحاب الشرائع الكبار املتبعة كأويل العزم وغريهم
ن حيكم الناس بأصول الشرائع اليت اتفقت عليها امللل، وهي ال تتفق إال على ما يتفق مع أمر بأ العدل، فالنيب 
  .العدل والفطرة

ومن اتبعك على عبادة يا حممد استقم أنت : أي﴾ واستقم كَما أُمرت ﴿ :تعاىل قوله أما الكلمة الثانية، ف
وهو الذي يطبق ما .. فالعادل هو الذي يبدأ بنفسه  ..ويف هذا منتهى العدل ..  اهللا، كما أمركم اهللا عز وجل

  .يقتضيه العدل على نفسه قبل أن يطبقه على غريه
﴾ ألن العادل هو الذي جعل السلطة للقانون ال وال تتبِع أَهواَءهم ﴿ :تعاىل قوله أما الكلمة الثالثة، ف

لْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق وال يا داود إِنا جع : ﴿كما قال تعاىل لداود .. للهوى 
) ما نسوا يوم الْحسابِتتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شديد بِ

)هذه اآلية الكرمية أن اهلوى ال نتيجة له إال اإلضالل عن سبيل اهللا، فقد أخرب اهللا يف )٢٦:ص.  
صدقت جبميع الكتب : أي﴾  وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ اللَّه من كتابٍ﴿ :تعاىل قوله أما الكلمة الرابعة، ف

  .ات امللل والنحلويف هذا منتهى العدل يف التعامل مع مقدس..  ال نفرق بني أحد منهم ،األنبياء املرتلة على
أين لن أحكمكم إال مبا يقتضيه العدل : أي﴾ وأُمرت ألعدلَ بينكُم ﴿ :تعاىل قوله أما الكلمة اخلامسة، ف

 ..  
.. وهي آية عظيمة يف مدلوهلا املرتبط بالعدل .. ﴾ اللَّه ربنا وربكُم ﴿ :تعاىل قوله أما الكلمة السادسة، ف

منني أن رب العباد ـ كافرهم ومؤمنهم واحد ـ ولذلك ال ينبغي التعامل معهم إال وفق ما أمر فاآلية تذكر املؤ
  .واهللا مل يأمر إال بالعدل.. به اهللا 

﴾ أي لكل منا عمله الذي حياسب عليه، لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم ﴿ :تعاىل قوله أما الكلمة السابعة، ف
فالعادل هو الذي يسلم األمر ألهله، وال يتدخل .. ويف هذا منتهى العدل .. ند اهللا وكل ذلك ع.. ويسأل عنه 

  .إال فيما تطلبه العدالة من مواقف
وإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ لي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَنا ﴿ :أو أن هذه اآلية مثل قوله تعاىل 

رِيٌء ملُونَبمعا تأي أن حايل كحالكم، فأنتم ال ترضون عن عن عملي كما أين ال أرضى ..  )٤١:يونس) (م
  .ولذلك ال ينبغي أن جيور أحد منا على اآلخر.. عن عملكم 

بيننا وبينكم بسبب مواقف  أي ال خصومة﴾ ال حجةَ بيننا وبينكُم ﴿ :تعاىل قوله أما الكلمة الثامنة، ف
  .فالرباءة من العمل ال تعين اإللزام الذي يتناىف مع العدل.. نا من بعض بعض

ويف هذا توجيه للمؤمنني بتسليم يوم القيامة، : أي﴾ اللَّه يجمع بيننا ﴿ :تعاىل قوله أما الكلمة التاسعة، ف
.. لذين تربأمت من أعماهلم هللا ذروا هؤالء ا.. روديكم : وكأا تقول للمؤمنني املستعجلني.. األمر لعدالة اهللا 

                                                
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا ﴿ :فقد قال اهللا تعاىل يف اآليات السابقة هلذه اآلية ) ١(

الْمشرِكني ما تدعوهم إِلَيه اللَّه يجتبِي إِلَيه من يشاُء ويهدي بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فيه كَبر علَى 
 نِيبي نم هإِلَ) ١٣(إِلَي كبر نم قَتبةٌ سملَا كَللَوو مهنيا بيغب لْمالْع ماَءها جم دعب نقُوا إِلَّا مفَرا تمومسلٍ مى أَج مهنيب يى لَقُض

 )الشورى(﴾ )١٤(وإِنَّ الَّذين أُورِثُوا الْكتاب من بعدهم لَفي شك منه مرِيبٍ 
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  .فاهللا هو احلكم العدل الذي حيكم بينكم
يف هذا تذكري ..  املرجع واملآب يوم احلساب: أي﴾ وإِلَيه الْمصري ﴿ :تعاىل قوله أما الكلمة العاشرة، ف

﴿ :قال تعاىل .. ل ذرة بالعدالة املطلقة اليت تتجلى يف ذلك اليوم العظيم الذي تنصب فيه املوازين فال تضيع مثقا
﴿ :، وقال تعاىل )٤٠:النساء) (إِنَّ اللَّه ال يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماً

نْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خردلٍ أَتينا بِها وكَفَى بِنا ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَال تظْلَم نفْس شيئاً وإِ
بِنياس٤٧:االنبياء) (ح(  

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما ﴿ :لقد ذكرتين هذه اآلية بقوله تعاىل : قال ديدات
 كُنلَا تو اللَّه اكا أَريمصخ نِنيائلْخ١٠٥(ل ( ايمحا ركَانَ غَفُور إِنَّ اللَّه رِ اللَّهفغتاسو)نِ ) ١٠٦لْ عادجلَا تو

فُونَ من يستخفُونَ من الناسِ ولَا يستخ) ١٠٧(الَّذين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لَا يحب من كَانَ خوانا أَثيما 
ها أَنتم هؤلَاِء جادلْتم ) ١٠٨(اللَّه وهو معهم إِذْ يبيتونَ ما لَا يرضى من الْقَولِ وكَانَ اللَّه بِما يعملُونَ محيطًا 

ةاميالْق موي مهنع لُ اللَّهادجي نا فَمينالد اةيي الْحف مهنيلًا  عكو هِملَيكُونُ عي نم ١٠٩(أَم ( وًءا أَولْ سمعي نمو
ومن يكِْسب إِثْما فَإِنما يكِْسبه علَى نفِْسه وكَانَ اللَّه ) ١١٠(يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُورا رحيما 

ولَولَا ) ١١٢(ومن يكِْسب خطيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِه برِيئًا فَقَد احتملَ بهتانا وإِثْما مبِينا ) ١١١(عليما حكيما 
يضرونك من شيٍء وأَنزلَ  فَضلُ اللَّه علَيك ورحمته لَهمت طَائفَةٌ منهم أَنْ يضلُّوك وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم وما
  )النساء(﴾ ) ١١٣(اللَّه علَيك الْكتاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيما 

بل نزلت . .وال يف الدفاع عن مسلم .. مل ترتل يف شأن تربئة مسلم .. هذه اآليات مجيعا .. انظروا 
ومع ذلك نزلت تربئته يف القرآن .. يهودي كان مع قومه يف كل حني يكيد املكايد للمسلمني .. لتربئة يهودي 

  .. الكرمي 
اتفق املفسرون أن هذه اآلية نزلت يف طعمة بن أبريق الذي سرق سالحا، فشكاه صاحب السالح لقد 

ت رجل بريء، ليربئ نفسه وحيمل الربيء إمثه، وعندما فألقى السارق السالح املسروق يف بي إىل رسول اهللا 
تبني وجه يات اآلبراءة السارق، فأنزل اهللا هذه ـ  يف الظاهرـ وجد السالح يف بيت الرجل الربيء ثبتت 

  .١احلق بغض النظر عمن كان معه احلق
! ه اخلطيئةما أكثر ما يرتكب ناس مثل هذف.. قارنوا هذا املوقف مبا يقع يف عصرنا من جور وظلم 

  .ون أنفسهم مما ارتكبوه ويلطخون به الربيئنيئويرب
العجب العجاب من االامات الكاذبة من فرد آلخر، ومن مجاعة أو لتروا وسائل اإلعالم انظروا يف 

حزب جلماعة أو حزب آخر، ومن دولة لدولة أخرى، وكثريا ما يكون املتهِم غارقا يف العيوب والنقائص اليت 
  .غريه ام ا

لقد رأيت .. وهو مما ينفر من اإلسالم.. لألسف جند من املسلمني من يقع يف مثل هذا : قال الكواكيب
                                                

ن املودع إ: وقيل. وضع عنده درعاً على سبيل الوديعة ومل يكن هناك شاهد ، فلما طلبها منه جحدها إن هناك من : وقيل) ١(
 .اليهودي سرق الدرعملا طلب الوديعة زعم أن 
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فهو ال يفرق بني أسفار الكتاب املقدس، وال .. صاحب حلة كحلة العلماء يتكلم عن املسيحية كالم جاهل 
وكيف حيكم من ال يعرف القضية، وال ..  ومع ذلك يدعي أنه يريد أن حيكم بينهم فيما اختلفوا فيه.. أنبيائه 

  .املختلفني فيها
.. فاملوقف مسؤولية كربى .. إن ما ذكرته يستدعي الدعوة إىل ما يسمى بالعدل يف املواقف : قال إقبال

السمع  وال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك .. يدخلها العدل كما يدخلها اجلور 
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم ﴿ :، وقال تعاىل )٣٦:االسراء) (والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤوالً

ادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةهماً بِجوا قَويبصوا أَنْ تنيبفَت أببِن قفَاسني٦:احلجرات) (م(  
إن العدل يف املوقف يستدعي أن يقف املسلمون مع مجيع القضايا العادلة يف العامل سواء : قال املودودي

إن ذلك جيعل أصحاب تلك القضايا ينظرون إىل اإلسالم باحترام .. كانت ترتبط باملسلمني أو غري املسلمني 
  .أفواجاورغبة، وهو ما يكون مقدمة لدخوهلم يف دين اهللا 

وما لَكُم ال تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفني من الرجالِ والنساِء ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك 
من لَدنك ولياً واجعلْ لَنا من لَدنك والْوِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعلْ لَنا 

  )٧٥:النساء) (نصرياً
إن هذه اآلية الكرمية تشري إىل أن اإلسالم رسالة حتريرية دف إىل نصرة املستضعفني وإخراجهم من أسر 

  .املستكربين
الرفيعة يف أجلى صورها  لقد طبق املسلمون يف تارخيهم احلضاري املشرق هذه القيمة من القيم: قال إقبال

  .. وكان ذلك هو سبب دخول الناس يف دين اهللا أفواجا .. 
  .. بل هو حكم كل من درس التاريخ اإلسالم بإنصاف وموضوعية .. وال حكمي .. هذا ليس كالمي 

رسالة زميله ىف امع بعد ظهور اإلسالم  )مسعان(البطريرك إىل البطريرك النسطورى الثالث لقد أرسل 
إن العرب الذين منحهم الرب سلطة العامل وقيادة األرض أصبحوا معنا، ومع ذلك نراهم ال :( قول فيها ي

يعرضون النصرانية بسوء، فهم يساعدوننا ويشجعوننا على االحتفاظ مبعتقداتنا، وإم ليجلون الرهبان 
  ) والقسيسني، ويعاونون باملال الكنائس واألديرة

عاماً أن نشر  ١٢٥قد مت ىف ل):( معامل تاريخ اإلنسانية( ىف كتابه) ويلز. ج. هـ(املؤرخ العاملى ويقول 
ولقد ساد اإلسالم  ،سبانيا، ومن حدود الصني إىل مصر العلياإاإلسالم لواءه من ر السند إىل احمليط األطلسى و

د ىف كل مكان ألنه كان خري نظام اجتماعى وسياسى استطاعت األيام تقدميه، وهو قد انتشر ألنه كان جي
تسلب وتظلم وختوف، وال تعلم وال تنظم، كذلك وجدت حكومات أنانية سقيمة ال : شعوباً بليدة سياسياً

فكان اإلسالم أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية اختذت سعة النشاط الفعلى . اتصال بينها وبني أى شعب
  )ن أى نظام آخرىف العامل حىت ذلك اليوم، وكان يهب بىن اإلنسان نظاماً أفضل م

لقد كرس حممد حياته لتحقيق رسالته يف :( ـ وهو املؤرخ الربيطاين الشهري ـ) أرنولد توينيب(ويقول 
الوحدانية يف الفكرة الدينية، والقانون والنظام يف : كفالة هذين املظهرين يف البيئة االجتماعية العربية، ومها
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ل الذي ضم بني ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيذية معاً، احلكم، ومت ذلك فعالً بفضل نظام اإلسالم الشام
فغدت لإلسالم بفضل ذلك قوة دافعة جبارة مل تقتصر على كفالة احتياجات العرب، ونقلهم من أمة جهالة إىل 
أمة متحضرة، بل تدفق اإلسالم من حدود شبه اجلزيرة واستوىل على العامل السوري بأسره من سواحل 

  ) اطئ األوراساألطلسي إىل شو
وأخرياً أخذت أدرس حياة النيب حممد، فأيقنت أن من أعظم اآلثام أن :( دوراين . ج. ويقول الدكتور م  

نتنكر لذلك الرجل الرباين الذي أقام مملكة اهللا بني أقوام كانوا من قبل متحاربني ال حيكمهم قانون، يعبدون 
ق تفكريهم، ال بل بدل عادام وأخالقهم، ومجعهم حتت راية الوثن، ويقترفون كل األفعال املشينة، فغير طر

واحدة وقانون واحد ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة، وأصبحت تلك األمة اليت مل 
تنجب رجالً عظيماً واحداً يستحق الذكر منذ قرون، أصبحت حتت تأثريه وهديه تنجب ألوفاً من النفوس 

لقت إىل أقصى أرجاء املعمورة تدعو إىل مبادئ اإلسالم وأخالقه ونظام احلياة اإلسالمية، وتعلم الكرمية اليت انط
  )  الناس أمور الدين اجلديد

يعترب القرآن قالقل :( عميد قسم الدراسات العربية يف جامعة أدنربه سابقاً ) مونتجومري وات(ويقول 
صادية واالجتماعية واألخالقية، وأنه ال ميكن تقوميها إال العصر نتيجة أسباب دينية بالرغم من األسباب االقت

باستخدام الوسائل الدينية مثل كل شيء، وإنه ملن اجلرأة الشك يف حكمة القرآن نظراً لنجاح حممد يف تبليغ 
  )  الرسالة
ح إن حممداً كان الرجل الوحيد يف التاريخ الذي جن:( األمريكي الشهري ) مايكل هارت(ويقول العامل  

إن هذا االحتاد الفريد الذي ال نظري له للتأثري الديين ... بشكل أمسى وأبرز يف كال املستويني الديين والدنيوي 
 ) والدنيوي معاً خيوله أن يعتبر أعظم شخصية ذات تأثري يف تاريخ البشرية 

النيب العريب عام  عندما قبض:( ، وهو باحث فرنسي معاصر وأستاذ ذه اجلامعة )إدوارد بروي(ويقول 
م كان قد انتهى من دعوته، كما انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو كثرياً فوق النظام القبلي الذي ٦٣٢

كان عليه العرب قبل اإلسالم، وصهرهم يف وحدة قوية وهكذا مت للجزيرة العربية وحدة دينية متماسكة مل 
  ) تعرف مثلها من قبل

ن تاريخ احلكم اإلسالمي يدحض ظنون بعض الغربيني من أن اإلسالم ال إ) :( السري لنتجنستادير(ويقول 
يصلح إلقامة دولة تساس فيها األمور على قواعد املصلحة االجتماعية وحسن العشرة بني املسلمني وغري 
املسلمني، وأن مفكري اإلسالم يف مجيع العصور حبثوا قواعد احلكم والعرف من الوجهة الفلسفية، وأخرجوا 

  ) هم مذاهب يف السياسة والوالية تسمو إىل الطبقة العلياألمم
   )  املدينة حممداً أصلح العامل وهو جالس يشرب قهوة يف إنَّ:( بأسلوبه الساخر ) برناردشو (ويقول 

مبا ينتظر اإلسالم من  يف إحدى حماضراتهـ املفكر األمريكي ـ  )صامويل هنتغتون(ويف األخري تنبأ 
آدم مسيث وال توماس جيفرسون سيفيان باالحتياجات النفسية والعاطفية واألخالقية  ال:( انتصارات، فقال

  )لإلنسان، وال املسيح سيفي ا على املدى الطويل، حممد سينتصر
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ولكن ذلك لن يتحقق إال إذا أحيينا قيم العدالة اليت جاءنا .. بوركت يا إقبال يف تبشرينا : قال الكواكيب
  . ميكن أن ينتصر اإلسالم، وحنن منحرفون عنها، فالا رسول اهللا 

يف هذا من  فكل ما تركه لنا رسول اهللا .. من السهل علينا أن نعيد هلذه القيم احلياة : قال الشعراوي
فما ضاعت قيمة وجدت .. بشارات مشاعل هداية يسري ا الدعاة الصادقون ليبشروا ذه الفضيلة، وينشروها 

  .  مبشرا وناشرا
  .فال حتلو االس إال حبديثه.. حدثنا يا شيخنا عن نبينا : شكيب قال

سبعة يظلهم اهللا يف ظله :( بالعدل قوله  من البشارات العظيمة اليت ربطها رسول اهللا : قال الشعراوي
ا يف إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهللا تعاىل، ورجل قلبه معلق يف املساجد، ورجالن حتاب: يوم ال ظل إال ظله

إين أخاف اهللا، ورجل تصدق : اهللا، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال، فقال
  ١)بصدقة، فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه

لظل اإلهلي يف اليوم الذي إنه يبشر اإلمام العادل با.. انظروا البشارة العظيمة اليت حيملها هذا احلديث 
  .حيترق فيه اإلمام اجلائر بنار جوره

فال يقرن بالكرام .. اإلمام العادل بأولئك الطيبني الكرام املنشغلني باهللا  وانظروا كيف قرن رسول اهللا 
  .إال كرمي

لون الذين يعد: إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور:(  ويف حديث آخر حيمل بشارة أخرى قال 
  ٢)يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

تلك املنابر اليت فو هلا القلوب، .. إا منابر النور .. انظروا البشارة العظيمة اليت حيملها هذا احلديث 
يف هذا احلديث العدل هو املرقاة اليت يرقى ا  لقد اعترب .. إا منابر ال كاملنابر .. وحتن لذكرها النفوس 

  .نابر النورانيةالعبد إىل تلك امل
  .فالعدل ال يكمل إال بذلك، وال يصح إال بذلك.. العدل وأطلقه  وانظروا كيف عمم رسول اهللا 

خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، :(  ويف حديث آخر قال 
: لنا يا رسول اهللا، أفال ننابذهم؟ قالق: قال )!وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم، وتلعنوم ويلعنونكم

  ٣)ال، ما أقاموا فيكم الصالة، ال، ما أقاموا فيكم الصالة(
فأهل السالم ال يستعملون ما يعرفه الناس من سالح يسفك .. إن هذا احلديث يشري إىل ثورة أهل السالم 

  .ال تسيل دما وال تثري فتنةالدماء، وينشر الفتنة، وإمنا يستعملون أسلحة أعظم وأخطر، ولكنها مع ذلك 
وهي أسلحة ال بد أن تؤيت أكلها يف يوم من .. إا أسلحة احلب والبغض، وأسلحة الدعاء واللعنات 

  .األيام

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .رواه مسلم ) ٣(



 ٥٤٣

.. فاحلاكم اجلائر الذي ال جيد اليد اليت تصفق جلوره أو تبتسم جلوره أو حتييه جلوره أو تدعو له مع جوره 
  .طعة النفسية، جيد نفسه مرغما على أن يسري وفق ما تقتضيه العدالةفإنه ال حمالة، ويف ظل هذه املقا

إىل استعمال هذه األسلحة بدل األسلحة اليت تسفك الدماء، وتثري الفنت، ومع ذلك ال تفعل  وهلذا نبه 
  .شيئا

ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق : أهل اجلنة ثالثة:(  ويف حديث آخر قال رسول اهللا 
  ١)ل ذي قرىب ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيالالقلب لك

وانظروا كيف قرنه .. احلاكم العادل أول من ذكرهم من أهل اجلنة  انظروا كيف جعل رسول اهللا 
الرمحة والعفاف : إن العدالة تنبين على هذين األساسني: يقول لنا وكأنه .. بالرجل الرحيم والرجل العفيف 

  .ينحرف ا إال القسوة والطمع فال يقف يف وجه العدالة، وال.. 
واإلمام العادل، ودعوة املظلوم،  ،الصائم حىت يفطر :ثالثة ال ترد دعوم:(  ويف حديث آخر قال 

  ٢)وعزيت وجاليل ألنصرنك، ولو بعد حني (:، ويقول الرب)يرفعها اهللا فوق الغمام، وتفتح هلا أبواب السماء
لإلمام العادل استجابة الدعاء  لقد ضمن رسول اهللا .. يمة انظروا ما حيمله هذه احلديث من معان عظ

  .والدعاء ال يستجاب إال من قريب.. 
  .فالعدل ال يتحقق إال ملن انتصر على نفسه، وعرف كيف يهذا.. بالصائم   وانظروا كيف قرنه 

أنه ينبئ عن عالج وك.. اإلمام العادل بدعوة املظلوم  وانظروا ذلك التحذير اخلطري الذي حيمله ربطه 
  . يعاجل به مرض اجلور، وهو التحذير من دعوة املظلوم

ذلك الذي يشوه اإلسالم، ويقف .. عادل، فحدثنا عن اإلمام اجلائر الحدثتنا عن اإلمام : قال الكواكيب
  .حجابا بني البشر والدخول يف دين اهللا أفواجا

لناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نيب إن أشد ا:(   لقد ورد يف احلديث قوله : قال الشعراوي
  ٣)وإمام جائر

فاألنبياء ـ عليهم السالم ـ .. اإلمام اجلائر بقاتل النيب ومبن قتله النيب  انظروا كيف قرن رسول اهللا 
  .كلهم يف منتهى الرمحة، وال يقتلهم وال يقتلون إال من بلغت به القسوة حدها

العذاب اليت يعانيها اإلمام اجلائر، وكأن كل العذاب الذي صليت به  عن شدة وانظروا كيف أخرب 
  .رعيته يصب عليه دفعة واحدة جزاء وفاقا

البياع احلالف ، والفقري املختال ، والشيخ الزاين ، : أربعة يبغضهم اهللا :(  ويف حديث آخر قال 
  ١)وملك كذاب ، وعائل مستكرب:( ، ويف رواية ٤)واإلمام اجلائر

                                                
 .رواه مسلم) ١(
 .الترمذيرواه ) ٢(
ورواه البزار بإسناد  ،الطرباين بسند رواته ثقات إال واحدا منهم فمختلف فيه، ويف الصحيح بعضه عن ابن مسعودرواه ) ٣(

 )وإمام ضاللة:( جيد إال أنه قال 
 .النسائي وابن حبان يف صحيحهواه ر) ٤(



 ٥٤٤

وانظروا كيف قرن اإلمام اجلائر بأصحاب .. وا العقوبة العظيمة اليت نالت اإلمام اجلائر ومن معه انظر
  .اهلمم الدنية من املنحطني املترفعني املخذولني

: وما هي يا رسول اهللا ؟ قال  :، قالوا )إين أخاف على أميت من أعمال ثالثة:(  ويف حديث آخر، قال 
  ٢)هوى متبعزلة عامل ، وحكم جائر ، و(

فاحلكم اجلائر ال يتأسس إال على الزالت اليت يقع .. بني هؤالء الثالثة  انظروا كيف قرن رسول اهللا 
  .فيها العامل الذي مل يتثبت يف علمه، واهلوى الذي جيعل احلاكم ال خيتار من كالم العلماء إال الزالت

شق عليهم فاشقق عليه ، ومن ويل من أمر اللهم من ويل من أمر أميت شيئا ف:(  ويف حديث آخر، قال 
  ٣)أميت شيئا فرفق م فارفق به

ما من أميت أحد ويل من أمر الناس شيئا مل حيفظهم مبا حيفظ به نفسه إال مل :(  ويف حديث آخر، قال 
   ٤)جيد رائحة اجلنة

ته إال حرم اهللا ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش رعي:(  ويف حديث آخر، قال 
ما من أمري يلي أمور :( ، ويف أخرى )فلم حيطها بنصحه مل يرح رائحة اجلنة:( رواية ، ويف ٥)تعاىل عليه اجلنة

  )املسلمني مث ال جيهد هلم وينصح هلم إال مل يدخل معهم اجلنة
  .برعايتهمانظروا هذه األحاديث، وما حتمله من ترهيب من اجلور الذي يتأسس من غش الوايل مل كلف 

كيف أنتم إذا : فقال  كنا عند رسول اهللا :  قال ـ رضي اهللا عنه ـ ابن عمر ويف حديث آخر رواه 
ما ظهرت الفاحشة يف قوم قط يعمل ا فيهم : وقع فيكم مخس وأعوذ باهللا أن تكون فيكم أو تدركوهم 

منع قوم الزكاة إال منعوا القطر من عالنية إال ظهر فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن يف أسالفهم، وما 
ولوال البهائم مل ميطروا، وما خبس قوم املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجور السلطان،  ،السماء

وال حكم أمراؤهم بغري ما أنزل اهللا تعاىل إال سلط اهللا عليهم عدوهم فاستنفذوا بعض ما يف أيديهم، وما عطلوا 
  ٦)إال جعل اهللا بأسهم بينهم ة نبيه كتاب اهللا وسن

إن كل لفظ من هذا احلديث يدل على أمر له عالقة بالعدل الذي .. قال املودودي ـ مقاطعا ـ انظروا 
  .. أمر به احلكام 

فسبب انتشار الفواحش، وما يعقبها من عقوبات هو توقف السلطان دون تطبيق نظام العفاف الذي جاء 
  .أن يتحقق العفاف من دون ذلك النظام فال ميكن.. به اإلسالم 

وسبب منع الزكاة له عالقة بالسلطان، فالسلطان هو الذي يستعمل كل الوسائل ليأخذ حق الفقراء من 
                                                                                                                                 

 .الرواية ملسلم) ١(
 .ابن خزمية يف صحيحهرواه ) ٢(
 .مسلمرواه ) ٣(
 .الطرباينرواه ) ٤(
 .رواه البخاري ومسلم) ٥(
 .صحيح على شرط مسلم :البيهقي واللفظ له واحلاكم بنحوه وقالرواه ) ٦(



 ٥٤٥

  .أيدي األغنياء، رضوا أو مل يرضوا
وسبب البخس يف املكيال وامليزان له عالقة بالسلطان، فالسلطان العادل هو الذي يهتم بشؤون الرعية، 

  .ف من احملتسبني من مينعون كل أسلوب من أساليب الغشفيوظ
وسبب هجر كتاب اهللا وتعطيل أحكام اهللا له عالقة بالسلطان، فالسلطان العادل هو الذي يبحث عن 

ولن جيد يف مجيع قوانني الدنيا ما هو أعدل من أحكام ربه، ذلك أن اهللا هو .. قوانني العدالة اليت حيكم ا 
  . األعلم مبصاحلهمخالق اخللق، وهو 

قال يل أنس أحدثك حديثا ما أحدثه كل :  بكري بن وهب قالويف حديث آخر عن : قال الشعراواي
إن يل عليكم حقا وإن هلم  ٢األئمة من قريش: قام على باب البيت وحنن فيه ، فقال  إن رسول اهللا ..  ١أحد

ا ، وإن حكموا عدلوا ، فمن مل يفعل ذلك عليكم حقا مثل ذلك ما إن استرمحوا رمحوا ، وإن عاهدوا وفو
إن هذا األمر يف قريش ما إذا استرمحوا رمحوا ، :( ويف رواية ، ٣)منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني

وإذا حكموا عدلوا ، وإذا قسموا أقسطوا ، فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ، ال 
  ) منه صرفا وال عداليقبل اهللا

  .اجلائر يف أحكامه القاسي على رعيته العقوبات اخلطرية اليت توعد ا رسول اهللا .. انظروا 
ال يقدس اهللا أمة ال يقضى فيها باحلق ، ويأخذ الضعيف حقه من القوي غري :(  يف حديث آخر، قال 

  ٤)متعتع
أمم اليهود والنصارى جلعلوه شعارهم، ولراحوا  لو أن هذا احلديث كان يف.. ما شاء اهللا : صاح شكيب
  .. يفخرون به علينا 
إن التقديس هو التطهري والرفع ) ال يقدس :(  انظروا اإلشارة العظيمة اليت حيملها قوله : قال إقبال

  .وكل ذلك جيذب الناس ال حمالة إىل دين اهللا أفواجا.. والترقي 
عدل ساعة خري من عبادة ستني سنة، قيام ليلها، وصيام :(   ويف حديث آخر قال : قال الشعراوي

، ويف ٥)جور ساعة يف حكم أشد وأعظم عند اهللا عز وجل من معاصي ستني سنة:( ، ويف املقابل قال )ارها
يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستني سنة، وحد يقام يف األرض حبقه أزكى فيها من مطر أربعني :( رواية 
   ٦)صباحا

لقد اعتربه ـ بقيامه مبا يتطلبه العدل .. ا هذه األجور العظيمة اليت بشر ا رسول اهللا احلاكم العادل انظرو
  .من مواقف ـ عابدا خاشعا يؤدي ما أمر به من شعائر العبادة

                                                
 .قال له ذلك يف زمن بين أمية من باب التقية) ١(
 .س املراد بذلك حصر اإلمامة يف قريش، وذلك ألدلة كثرية ال ميكن ذكرها هنالي) ٢(
 .أمحد بإسناد جيد واللفظ له وأبو يعلى والطرباينرواه ) ٣(
 .إسناد جيدبالطرباين رواه ) ٤(
 )عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستني سنة:( ويف رواية ، األصبهاينرواه ) ٥(
 .بلفظ الطرباين بإسناد حسنرواها ) ٦(



 ٥٤٦

أحب الناس إىل اهللا يوم القيامة وأدناهم منه جملسا إمام عادل، وأبغض الناس :(  ويف حديث آخر، قال 
  ١) تعاىل وأبعدهم منه جملسا إمام جائرإىل اهللا

.. هو اإلمام العادل  إن أقرب الناس إىل رسول اهللا .. انظروا هذه البشاره اليت حيملها هذا احلديث 
هو سيد العادلني ولن يليق لصحبته إال  ذلك أن األجناس يوم القيامة تضم إىل أجناسها، ورسول اهللا 

  .العادلون
أفضل الناس عند اهللا مرتلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وشر عباد اهللا عند :(  ويف حديث آخر، قال 

  ٢)اهللا مرتلة يوم القيامة إمام جائر خرق
  .. انظروا كرامة اإلمام العادل عند اهللا 

بني العدل والرفق، كما قرن بني اجلور واخلرق  وانظر كيف قرن رسول اهللا : قال إقبال ـ مقاطعا ـ
  .. األمحق ال يزيد طني رعيته إال بلة، ولن يصدر منه إال ما يؤذيه ويؤذي رعيته فاألخرق .. 

الفصل الثالث واألربعون يف أن الظلم مؤذن (: عنون ابن خلدون فصال من فصول مقدمته بقولهلقد 
اا، ملا اعلم أن العمران على الناس يف أمواهلم ذاهب بآماهلم يف حتصيلها واكتس:( قال فيه  )خبراب العمران 

وإذا ذهبت آماهلم يف اكتساا وحتصيلها انقبضت  ،يرونه حينئذ من أن غايتها ومصريها انتهاا من أيديهم
وعلى قدر االعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي يف االكتساب، فإذا  ،أيديهم عن السعي يف ذلك

مال مجلة بدخوله لقعود عن الكسب كذلك لذهابه باآلكان االعتداء كثرياً عاماً يف مجيع أبواب املعاش كان ا
والعمران ووفوره ونفاق . وإن كان االعتداء يسرياً كان االنقباض عن الكسب على نسبته. من مجيع أبواا

فإذا قعد الناس عن املعاش . أسواقه إمنا هو باألعمال وسعي الناس يف املصاحل واملكاسب ذاهبني وجائني
فخف ساكن القطر، وخلت  ،املكاسب كسدت أسواق العمران، وانتقضت األحوالوانقبضت أيديهم عن 

دياره، وخربت أمصارة، واختل باختالله حال الدولة والسلطان، ملا أا صورة للعمران تفسد بفساد مادا 
  )ضرورة

  .املسعوديمث ذكر حكاية عن بعض حكام الفرس إن مسحتم حكيتها لكم كما نقلها ابن خلدون عن 
  .فحدثنا.. أين وجدها، فهو أحق ا .. احلكمة ضالة املؤمن : ل ديداتقا

صاحب الدين عندهم أيام رام بن ـ يف أخبار الفرس عن املوبذان  لقد حكى املسعودي: قال إقبال
رام، وما عرض به للملك يف إنكار ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عائدته على الدولة، بضرب املثال يف 

ن بوماً ذكراً يروم نكاح بوم إ: على لسان البوم حني مسع امللك أصواا وسأله عن فهم كالمها، فقال لهذلك 
إن دامت أيام امللك : أنثى، وإا شرطت عليه عشرين قرية من اخلراب يف أيام رام فقبل شرطها، وقال هلا

  . اأقطعتك ألف قرية، وهذا أسهل مرام
أيها امللك إن امللك ال يتم عزه إال : باملوبذان سأله عن مراده، فقال لهوخال  ،فتنبه امللك من غفلته

                                                
 .الطرباين وقال حسن غريبرواه ) ١(
 .الطرباين بسند فيه ابن هليعة وحديثه حسن يف املتابعاترواه ) ٢(
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بالشريعة، والقيام هللا بطاعته، والتصرف حتت أمره ويه، وال قوام للشريعة إال بامللك، وال عز للملك إال 
والعدل  ،إال بالعدلبالرجال، وال قوام للرجال إال باملال، وال سبيل إىل املال إال بالعمارة، وال سبيل للعمارة 

وأنت أيها امللك عمدت إيل الضياع  ،امليزان املنصوب بني اخلليقة، نصبة الرب وجعل له قيماً، وهو امللك
فانتزعتها من أرباا وعمارها، وهم أرباب اخلراج ومن تؤخذ منهم األموال، وأقطعتها احلاشية واخلدم وأهل 

ووقع  ،ب وما يصلح الضياع، وسوحموا يف اخلراج لقرم من امللكالبطالة، فتركوا العمارة، والنظر يف العواق
احليف على من بقي من أرباب اخلراج وعمار الضياع، فاجنلوا عن ضياعهم وخلوا ديارهم، وآووا إىل ما تعذر 
من الضياع فسكنوها، فقلت العمارة، وخربت الضياع وقلت األموال وهلكت اجلنود والرعية، وطمع يف ملك 

  .جاورهم من امللوك لعلمهم بانقطاع القواد اليت ال تستقيم دعائم امللك إال ا فارس من
وردت على أرباا،  ،فلما مسع امللك ذلك أقبل على النظر يف ملكه، وانتزعت الضياع من أيدي اخلاصة

 ومحلوا على رسومهم السالفة، وأخذوا يف العمارة وقوي من ضعف منهم، فعمرت األرض وأخصبت البالد
وكثرت األموال عند جباة اخلراج، وقويت اجلنود وقطعت مواد األعداء وشحنت الثغور، وأقبل املأل على 

  .مباشرة أموره بنفسه، فحسنت أيامه وانتظم ملكه
  .من العواقب الوخيمة الناجتة عن اجلور إن هذه احلكاية تؤكد كل ما أخرب به .. انظروا 

ننهل منها قيم العدالة اإلنسانية، فال  إىل أحاديث املصطفى  عد بنا ـ يا شعراوي ـ: قال الكواكيب
  .تعرف العدالة إال من فم سيد العادلني

 ،يؤتى بالقاضي يوم القيامة:(  ومن األحاديث اليت متتلئ بالرهبة من الظلم واجلور قوله : قال الشعرواي
  ١)فافإن أمر به دفع فهوى فيها سبعني خري ،فيوقف للحساب على شفري جهنم

فيزلزل به اجلسر زلزلة  ،ال يلي أحد من أمر الناس شيئا إال وقفه اهللا تعاىل على جسر جهنم:(   وقال
فإن هو مل ينج ذهب به يف جب مظلم كالقرب يف جهنم  ،فال يبقى منه عظم إال فارق صاحبه ،فناج أو غري ناج

  ٢)يبلغ قعره سبعني خريفا
   ٣)دي بئر يقال له هبهب حقا على اهللا أن يسكنه كل جبار عنيدإن يف جهنم واديا ويف الوا:(  وقال 
   ٤)من ويل أمة من أميت قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه اهللا تعاىل على وجهه يف النار:(  وقال 
  ٥)ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه األمة فال يعدل فيهم إال كبه اهللا يف النار:(  وقال 
   ٦)ري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال ال يفكه إال العدلما من أم:(  وقال 

                                                
 .ابن ماجه والبزار واللفظ لهرواه ) ١(
 .الدنيا وغريه عن أيب هريرة ابن أيبرواه ) ٢(
 .الطرباين بسند حسن وأبو يعلى واحلاكم وصححهرواه ) ٣(
 .الطرباينرواه ) ٤(
 .احلاكم وصححهرواه ) ٥(
ما من أمري عشرة إال يؤتى يوم القيامة :( ويف رواية صحيحة له أيضا ، وأمحد بسند جيد ورجاله رجال الصحيحرواه ) ٦(

ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال حىت :( يف أخرى صحيحة أيضا ، و)مغلوال ال يفكه من ذلك الغل إال العدل
 )وإن كان مسيئا زيد غال إىل غله:( ويف رواية للطرباين ، )يوثقه اجلوريفكه العدل أو 
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  ١)ما من وايل ثالثة إال لقي اهللا مغلولة ميينه فكه عدله أو غله جوره:(  وقال 
أمري مسلط ، وذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهللا فيه ، : عرض علي أول ثالثة يدخلون النار :(  وقال 
  ٢)وفقري فخور

نا هذه األحاديث، وما حيدثه نشرها والتبشري ا من آثار كبرية يف ترسيخ قيم العدل اليت وعي: قال القمي
.. حدثنا عن الذين يقفون مع املستكربين يف وجه املستضعفني .. فحدثنا عن املظلومية .. نادى ا اإلسالم 

صورون اإلسالم دينا يقف مع حدثنا عن الذين ي.. حدثنا عن علماء السالطني الذين يفتون هلم بعلم وبغري علم
  .املستبدين، أودينا يعطي جرعات من املخدرات للمستضعفني ليتمكن من رقام املستكربون

فأنتم تعلمون أن الوظيفة .. لو حدثتك بكل ما ورد يف ذلك سننشغل عما حنن فيه : قال الشعراوي
حترير املستضعفني من جور املستكربين ومن التحرير الذي جاء به اإلسالم .. الكربى لإلسالم هي التحرير  

  .. واملستبدين 
امسعوا هذه األحاديث وألقوها يف وجوه من يعبدون املستبدين من دون اهللا ويزينون : سكت قليال، مث قال

ما من مسلم خيذل امرأ مسلما يف موضع تنتهك :(  قال .. هلم ما يفعلون، ويشوهون اإلسالم بذلك التزيني 
قص فيه من عرضه إال خذله اهللا يف موطن حيب فيه نصرته ، وما من امرئ مسلم ينصر امرأ فيه حرمته وينت

  ٣)يف موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا يف موطن حيب فيه نصرته مسلما
ىت صارت أمر بعبد من عباد اهللا تعاىل يضرب يف قربه مائة جلدة فلم يزل يسأل اهللا ويدعو ح:(  وقال 

إنك صليت صالة بغري  :عالم جلدمتوين ؟ قالوا: جلدة واحدة فامتأل قربه عليه نارا فلما ارتفع عنه وأفاق قال 
  ٤)ومررت على مظلوم فلم تنصره ،طهور

وعزيت وجاليل ألنتقمن من الظامل يف عاجله وآجله، وألنتقمن ممن رأى : قال اهللا عز وجل:(  وقال 
  ٥)ومل يفعلمظلوما فقدر أن ينصره 

انصر أخاك ظاملا أو مظلوما ، فقال رجل يا رسول اهللا أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إن :(  وقال 
  ٦)كان ظاملا كيف أنصره ؟ قال حتجزه أو متنعه عن الظلم فإن ذلك نصره

  .فحدثنا عن مشول معىن العدل يف اإلسالم: قال الكواكيب
املسلمني العدل من األركان األربعة الكربى اليت تتأسس عليها  لقد اعترب علماء األخالق: قال الشعراوي

وقد أشار القرآن الكرمي يف اآلية اليت حتوي أصول األخالق إىل هذا، بل اعترب العدل أول األصول، .. األخالق 
نِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى ع﴿ :فقال 

                                                
 .حبان يف صحيحه ابنرواه ) ١(
 .حبان يف صحيحيهماابن ابن خزمية ورواه ) ٢(
 .أبو داودرواه ) ٣(
  .أبو الشيخ وابن حبانرواه ) ٤(
 .أبو الشيخرواه ) ٥(
 .البخاري والترمذيرواه ) ٦(
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  )٩٠: النحل(﴾  تذَكَّرونَ
وهلذا، فإن العدل يف اإلسالم ـ على حسب ما تدل النصوص املقدسة ـ يبدأ من العدل مع النفس، وميتد 

  .. إىل كل عالقات اإلنسان 
وإِنْ ﴿ :يء غري مبال مبا يهواه قلبه منهن، قال تعاىل فقد أمر من له عدة زوجات أن يعدل بينهن يف كل ش

تم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً خفْتم أَلَّا تقِْسطُوا في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُالثَ ورباع فَإِنْ خفْ
أَد كذَل كُمانمأَي لَكَتا مم ولُواأَوعى أَلَّا تويف احلديث قال )٣:النساء) (ن ، فلم امرأتان، عنده كانت من 

  ١)ساقط وشقه القيامة، يوم جاء بينهما يعدل
فمن العار أن جند من .. إن هذا يدعو املسلمني إىل تبين مجيع ما تطلبه النساء من حقوق : قال الكواكيب

سالم، مث جيدون من فقهاء املسلمني املتزمتني من ميدهم مبا حياربون يتوىل مثل هذا نساء ورجال ال عالقة هلم باإل
  .به الدين، ومينعون أكثر النساء من الدخول يف دين اهللا أفواجا

أن ال يفتوا إال مبا تقتضيه العدالة فـ  ومجيع املفتني من ورثة النيب .. فأرسلوا إىل سحنون : قال القمي
كم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها ومصاحل الشريعة مبناها وأساسها على احل( 

كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل 
  ٢)املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل

عن لذي ورد احلض عليه يف النصوص العدل بني األوالد، وقد روي يف هذا ومن العدل ا: قال الشعراوي
ال أرضى حىت : فقالت أمي عمرة بنت رواحة ،حنلين أيب نحال: أنه قالـ رضي اهللا عنه ـ النعمان بن بشري 
اهللا،  اتقوا(: قال. ال: قال )أكل ولدك حنلت مثله؟(: فقال ،فجاءه ليشهده على صدقيت،  تشهد رسول اهللا 

  .٣فرد تلك الصدقة ،فرجع أيب: قال )إين ال أشهد على جور:(  وقال ،)واعدلوا يف أوالدكم
إن هذا يدعو املسلمني إىل تبين مجيع ما يطلبه األطفال وغريهم من املستضعفني من حقوق : قال الكواكيب

ن من فقهاء املسلمني املتزمتني من فمن العار أن جند من يتوىل مثل هذا من ال عالقة هلم باإلسالم، مث جيدو.. 
  .ميدهم مبا حياربون به الدين، ومينعون هؤالء الطبقات من الدخول يف دين اهللا أفواجا

فاكتبوا إىل سحنون ومجيع مفيت األمصار اإلسالمية، بأن ال يفتوا إال مبا تقتضيه العدالة اليت : قال القمي
  ..  جاء ا القرآن الكرمي وبشر ا رسول اهللا 

وهلذا ـ كان من حكمة اهللا ـ أن .. وقد ورد يف النصوص األمر بالعدالة بني األقارب : قال الشعراوي
  .توىل قسمة املواريث بنفسه حىت ال يقع فيها أي جور أو ظلم

                                                
 امرأتان له كانت نم:(  ولفظه  داود، أبو ورواه  شرطهما، على صحيح وقال واحلاكم، فيه وتكلم الترمذيرواه ) ١(
   يوم جاء األخرى على إلحدامها مييل امرأتان له كانت من:(  ولفظه والنسائي ،)مائل وشقه القيامة يوم جاء إحدمها إىل فمال
 القيامة  يوم جاء:(  قاال أما إال هذه النسائي رواية بنحو صحيحه يف حبان وابن ماجه ابن ورواه،  )مائل شقيه أحد  القيامة
 )طساق شقيه وأحد
 )٣/  ٣(أعالم املوقعني ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
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***  
بقيت هذه الثلة الطيبة من الورثة تستعرض أحكام الشرع وعالقتها بالعدل، مث تقرر القرارات املختلفة بناء 

  .وأنا أتعجب كل حني يذكر فيه سحنون أو غريه ممن كنت القيتهم.. لى ذلك ع
.. ومل أعلم سر ذلك إىل أن أعلمين صاحيب إىل أن جلميع من مررت م من اهلداة هلم عالقة ذه الغرفة 

  .فهذه الغرفة هي غرفة العمليات اليت تصدر منها مجيع القرارات واألحكام املورورثة عن النيب اهلادي
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  ـ القوة ٣
ليدخل الناس  ،بعد أن انتهى مهندسو الشهادة من احلديث عن العدل، وكيفية حتقيقه يف الواقع اإلسالمي

سأبث لكم اآلن مشروع الشهادة الذي وصلت إليه بعد جهد : يف دين اهللا أفواجا، ض حممد إقبال، وقال
  .جهيد، وحبث مستفيض، ومعاناة طويلة

ال .. فالبشر تبع للقوي ..  ضعفناس عن اإلسالم هو ما عليه املسلمون من لقد رأيت أن سر إعراض ال
  .يدينون بغري دينه، وال حيتمون بغري محاه

ولكن عموم الناس .. العقالء من الناس، وأصحاب اهلمم العالية منهم ال تؤثر فيهم قوة وال ضعف.. نعم 
  .ال يؤثر فيهم إال القوي العزيز

.. يف بدء الرسالة إال السابقون األولون من أصحاب اهلمم العالية  ول اهللا أال ترون كيف مل يتبع رس
  ولكنه بعد ما فتح اهللا على املسلمني مفاتيح القوة والتمكني دخل الناس يف دين اهللا أفواجا؟ 

 أَفْواجا اللَّه دينِ في لُونَيدخ الناس ورأَيت) ١( والْفَتح اللَّه نصر جاَء إِذَا﴿ :لقد ذكر القرآن ذلك، فقال 
)٢ (حبفَس دمبِح كبر هرفغتاسو ها كَانَ إِنابوت )النصر(﴾ )٣(   

فال ميكن لألمة الضعيفة اليت ال تستطيع أن تنقذ نفسها .. ولذلك كانت القوة ركنا من أركان الشهادة 
  .أن تقوم بإنقاذ غريها

فال ميكن للمستضعف أن ينصر مستضعفا، أو يقف يف وجه مستكرب .. ال شك فيه ذلك مما : قال القمي
  .القوة جبميع معانيها، وجبميع وجوهها.. البد من القوة .. 

إن القوة جبميع وجوهها مل تكتمل يف دين كما اكتملت يف .. بورك فيك يا قمي : قال الشعراوي
  ..  ي نبينا اإلسالم، ومل تكتمل يف هدي نيب كما اكتملت يف هد

قوة الفرد، : القوة جبميع جماالا، وجبميع وجوهها.. إن اإلسالم جبميع شرائعه منظومة متكاملة للقوة 
  .وقوة اتمع، وقوة األمة

فلنتحدث عن هذه القوى الثالث، وكيف نعيد إحياءها يف األمة، لنعيد هلا وصف الشهادة : قال املودودي
  .الذي وصفها اهللا به

  :الفرد
فكل فرد يف .. بل على نفوس األفراد .. أنتم تعلمون أن اإلسالم يؤسس دولته على األفراد : قال إقبال

بل هو .. اإلسالم كيان قائم بذاته، له حرمته، وله سلطته، فال حيتاج إىل أي مجاعة أو حزب حيت يثبت وجوده 
  .ءبذاته حزب ميكنه أن يواجه من يشاء، وينصح من يشاء، ويعارض من يشا

املسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وجيري عليهم :( يذكر ذلك  لقد قال رسول اهللا 
  ١)اقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومسرعهم على قاعدهم

                                                
 .رواه أبو داود وابن ماجة) ١(
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إن الدين :( وقال يف احلديث اآلخر الذي حيمل األمة مجيعا جبميع أفرادها مسؤولية النصح والتقومي 
هللا، ولكتابه ، ولرسوله ، (: ملن يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا  )حة ، إن الدين النصيحة ، إن الدين النصيحةالنصي

  ١)والئمة املسلمني وعامتهم
وهذا حيوج إىل املسلم القوي، فال ميكن أن يؤدي النصيحة بتمامها وكماهلا إال من اكتملت : قال القمي

  .. ، قوي ببدنه، قوي مته، قوي بعزميته فهو قوي بنفسه.. له مجيع أسباب القوة 
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، :( كل ذلك، فقال يف دعائه لربه لقد مجع النيب : قال الشعراوي

  ) وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ،وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من اجلنب والبخل
: قد استعاذ باهللا من كل مظهر من مظاهر الضعف  النيب  أنيف الدعاء ك ايف هذ ونأال تر.. انظروا 

ضعف و ،البخلو وضعف اجليب واملال باجلنب، وضعف اإلنتاج بالعجز والكسل، ضعف اإلرادة باهلم واحلزن
  العزة والكرامة بالدين والقهر؟ 

من املؤمن الضعيف املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا :( صرح بذلك بقوله  بل إن النيب : قال شكيب 
لو أين فعلت كان : وإن أصابك شيٌء فال تقل. احرص على ما ينفعك، واستعن باهللا وال تعجز. ويف كل خري

  ٢)قدر اهللا، وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان: كذا وكذا، ولكن قل
  :ؤمنإن هذا احلديث يدلنا على مجيع أركان القوة اليت يتأسس عليها بنيان امل.. انظروا 

ببيان خريية املؤمن القوي، وهي خريية مطلقة من كل قيد، جتعل كل مؤمن يبحث  لقد بدأ رسول اهللا 
  .عن كل أسباب القوة لتتجلى فيه اخلريية بكماهلا ومشوهلا

باحلرص على ما ينفع، وذلك ألن القوة قد تستغل فيما ال ينفع، فتكون على وباال على ما  مث أمر 
  .كفي أن تكون لدينا قوة، بل جيب أن نعرف أي نضعها، وكيف نستثمرها، وإىل من نوجههافال ي.. ينفعها 

لقد رأيت بعض الشباب يف فترة من الزمن يتدربون على مجيع أنواع القوى، فقرت عيين بذلك، وقلت يف 
لكين ..  ، وؤالء سوف يقوم دينه، وسوف يدخل الناس يف دين اهللا أفواجا هؤالء هم ورثة حممد : نفسي

ما لبثت حىت رأيتهم حيملون بقواهم على إخوام من املسلمني، فعرفت أن القوة اليت ال توجه التوجيه النافع لن 
  .تزيد صاحبها إال ضعفا

  .ومن استعان به أمده بالقوة اليت تنهد هلا اجلبال.. ذلك أن اهللا هو القوي .. باالستعانة باهللا  مث أمر 
هتمام بالقوة الروحية للجيل القوي الذي نريد تأسيسه، فقوة اإلميان هي القوة وذلك يدل على وجوب اال

  .الوحيدة اليت ال ميكن ألحد يف الدنيا قهرها
وهذا يدل على أن القوي هو الذي يفكر يف كيفية صناعة مستقبله ال .. أن نتأمل ملا مضى  مث انا النيب 

لكَيال ﴿ :اىل يذكر هذه املعيقات اخلطرية اليت تقف يف وجه القوة لقد قال اهللا تع.. الذي يكون طرحيا ملاضيه 
  )٢٣:احلديد) (تأْسوا علَى ما فَاتكُم وال تفْرحوا بِما آتاكُم واللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

                                                
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي) ١(
 .مسلمرواه ) ٢(



 ٥٥٣

فلذلك .. املسلم باإلجيابية  بسلوكه ويف حياته مجيع القوى اليت متأل الفرد لقد مثل النيب : قال املودودي
فمن السهل أن نذكر هلم أن القوة .. لن يصعب علينا بث مثل هذه األفكار للجيل القوي الذي نريد تأسيسه 

  .لنجدهم مجيعا جبميع ما أوتوا من الطاقات يسرعون إليها ويهرولون..  جبميع معانيها هي سنة النيب 
  :، فلذلك كان السابق يف كل شيءيف رسول اهللا ع القوة قد مجع اهللا أنوال.. نعم : قال الشعراوي

عن احلجاج بن هو النموذج األكمل للعابد الذي ال يفتر وال ميل، ف ففي الصالة وعبادة اهللا، كان 
إمنا  ،أحيسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حىت يصبح أنه قد جد( :قالـ  رضي اهللا عنهـ عمرو املازين 

   ١)رسول اهللا  وتلك كانت صالة ،مث الصالة بعد رقدة ،ي بعد رقدةالتهجد املرء يصل
فلما ركع قدر سورة البقرة يقول  قمت مع رسول اهللا : قال ـ رضي اهللا عنهـ عن عوف بن مالك و

   ٢)سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة(: يف ركوعه
ال مير بآية رمحة إال ) البقرة(لى فقرأ سورة ذات ليلة فقام فص -  -قمت مع رسول اهللا : قال هعنو

سبحان ذي اجلربوت : (وقف وسأل وال مير بآية عذاب إال وقف وتعوذ، مث ركع بقدر قيامه يقول يف ركوعه
مث قرأ  ،، مث سجد بقدر قيامه مث قال يف سجوده مثل ذلك مث قام فقرأ بآل عمران)وامللكوت والكربياء والعظمة

  ٣)سورة سورة
فلما وصلنا نزلنا  ،إىل مكة خرجنا مع رسول اهللا : قال من بين غفار صحب رسول اهللا  عن رجلو
 هويا من الليل، واضطجعت حىت أرى فعله، واضطجع رسول اهللا  ألرقني صالة رسول اهللا : فقلت ،مرتال

إِنَّ في ﴿ :هذه اآليات قريبا منه مث مسعته بعدها تنفس تنفس النائم مث استيقظ، مث نظر إىل أفق السماء مث قرأ 
آليات اليت يف آل ا )١٩٠:آل عمران) (خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ

فاسنت به، مث قام، فاستكب ماء من قربة ، فاستل منه سواكا ،إىل فراشه مث أهوى رسول اهللا  ٤عمران ختمها
قدح له، مث توضأ فأسبغ وضوءه، مث قام فصلى أربع ركعات، ال أدري ركوعهن أطول أم قيامهن أم  يف

قد صلى قدر ما نام، مث انصرف فنام، مث استيقظ فقرأ باآليات اليت كان قرأ ا، مث اسنت : حىت قلت، سجودهن
  .٥فتوضأ وصلى أربع ركعات، مث غلب علينا النعاس حىت السحر

فصلى العشاء، : قال ألرمقن صالة رسول اهللا : بد اهللا بن أيب طلحة، أن رجال قالعن إسحاق بن عو
فأخذ منها السواك فاسنت وتوضأ، فوالذي  ،مؤخرة الرحل مث اضطجع غري كثري قام ففرغ من حاجته، مث أتى

  .٦جلبالنفسي بيده ما ركع حىت ما أدري ما مضى من الليل أكثر أم ما بقي وحىت أدركين النوم، أمثال ا
ليلة وهو يصلي يف املسجد، فقمت أصلي وراءه خييل  قام النيب : قال ـرضي اهللا عنه ـ  عن حذيفةو

                                                
 .رواه الطرباين بسند صحيح)١(
 .رواه النسائي) ٢(
 .رواه أبو داود، والنسائي)٣(
 )١٩٤من اآلية: آل عمران)(إِنك ال تخلف الْميعاد﴿ :تعاىل ويف رواية حىت انتهى إىل قوله ) ٤(
 .النسائي وبقي بن خملدرواه ) ٥(
 .رواه الترمذي)٦(



 ٥٥٤

إذا جاء مائيت : فجاءها فلم يركع، فقلت ،إذا جاء مائة آية ركع: إيل أنه ال يعلم، فاستفتح بسورة البقرة، فقلت
، مث )اللهم لك احلمد: (م يركع فلما ختم، قالإذا ختمها ركع فختمها فل: آية ركع فجاءها فلم يركع، فقلت

، مث استفتح النساء، )اللهم لك احلمد: (إذا ختمها ركع فختمها ومل يركع وقال: استفتح آل عمران فقلت
إذا : ثالثا مث استفتح بسورة املائدة، فقلت) اللهم لك احلمد: (إذا ختمها ركع، فختمها فلم يركع وقال: فقلت

فال  ،، ويرجع شفتيه فأعلم أنه يقول غري ذلك)سبحان ريب العظيم: (فركع فسمعته يقولختمها ركع، فختمها 
  .١مث استفتح بسورة األنعام، فتركته وذهبت ،أفهم غريه
ذات ليلة ألصلي بصالته، فاستفتح الصالة فقرأ قراءة ليست بالرفيعة وال  أتيت رسول اهللا : عنه قالو

مسع اهللا ملن محده : (مث ركع حنوا من سورة قال مث رفع رأسه فقال: عنا، قالاخلفيفة، قراءة حسنة يرتل فيها يسم
وسجد حنوا من ذلك حىت فرغ من الطول  ،، مث قام حنوا من سورة)ذو اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة

  .٢وعليه سواد من الليل
 أن أتعبد بعبادتك فذهب يا رسول اهللا ائذن يل: بعد العتمة، فقلت لقد لقيت رسول اهللا : قال هعنو

وذهبت معه إىل البئر، فأخذت ثوبه فسترت عليه، ووليته ظهري، مث أخذ ثويب فستر علي حىت اغتسلت، مث أتى 
املسجد فاستقبل القبلة، وأقامين عن ميينه، مث قرأ الفاحتة، مث استفتح سورة البقرة، وال مير بآية رمحة إال سأل اهللا، 

سبحان ريب : (ذ، وال مثل إال فكر حىت ختمها مث كرب، فرفع، فسمعته يقول يف ركوعهوال آية ختويف إال استعا
، فمكث يف ركوعه قريبا من قيامه، مث رفع رأسه مث كرب )وحبمده: (ويرد فيه شفتيه حىت أظن أنه يقول) العظيم

، فمكث يف )وحبمده: (ويرد شفتيه، فأظن أنه يقول) سبحان ريب األعلى: (فسجد فسمعته يقول يف سجوده
ال مير بآية ) آل عمران(سجوده قريبا من قيامه، مث ض حني فرغ من سجدته فقرأ فاحتة الكتاب، مث استفتح 

كفعل األول، مث مسعت النداء  رمحة إال سأل وال مثل إال فكر، حىت ختمها، مث فعل يف الركوع والسجود
  .٣بالفجر، قال حذيفة فما تعبدت عبادة كانت علي أشد منها

كان العابد الذي بز العباد بعبادته  مل أذكر هلا ألبني أن النيب ٤إن هذه النصوص اليت ذكرا لكم بطوهلا
كان صاحب قوة روحية عالية، ألنه ال ميكن أن تتأسس مجيع القوى من  ولكين ذكرا لنتبني أن النيب .. 

  .دون تلك القوة الروحية العالية
يف مجيع أنواع القوة األخرى، ففي قوة السيطرة على دوافع  اهللا وهكذا كان رسول : قال املودودي

لو عندي مثل :( يعطي عطاء من ال خيشى الفقر، وكان يقول  احلرص اليت متتلئ ا نفس اإلنسان كان النيب 
  ٥ )أرصده لدين أحد ذهبا ما سرين أن يأيت علي ثالث ليال، وعندي منه شئ إال شيئا

أنه ـ رضي اهللا عنه ـ عن علي بون إليه يعرفون هذه الصفة فيه، ويصفونه ا، فوقد كان أصحابه واملقر
                                                

 .رواه عبد الرزاق) ١(
 .رواه ابن أيب شيبة) ٢(
 .رواه احلارث بن أسامة) ٣(
 .من هذه السلسلة) العابد(، فصل ) النيب اإلنسان(زيد منها يف رسالة انظر امل) ٤(
 .البيهقي، وابن عساكررواه ) ٥(



 ٥٥٥

 كان رسول: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس و..  ١ كان أجود الناس كفا: قال كان إذا نعت رسول اهللا 
  .٢ أجود الناس اهللا 

سائل يسأله، مؤمترا يف  وكان من الصفات اليت عرفه من خالهلا الكل هو أنه كان أبعد الناس عن رد أي
  )١٠:الضحى(﴾  وأَما السائلَ فَال تنهر﴿ :ذلك مبا أمره اهللا تعاىل به، قال تعاىل

  .أنه ال يسأل شيئا إال أعطاه.. عرفه ا مجيع الناس .. وكان من الصفات اليت عرف ا 
  . ٣ أعطاهعلى اإلسالم شيئا إال ما سئل رسول اهللا : قال أنس ـ رضي اهللا عنه ـ
يا قوم : فسأله رجل غنما بني جبلني فأعطاه إياها، فأتى قومه فقال: قالوقد ذكر منوذجا لذلك، ف

   .٤فواهللا إن حممدا ليعطى عطاء من ال خياف الفقر ،أسلموا
وما يريد بذلك إال الدنيا، فما ميسي حىت يكون دينه  وإن كان الرجل ليجئ إىل رسول اهللا  :قال أنس

  .٥ من الدنيا وما بينها أحب إليه
) نعم: (فأراد أن يفعله قال ،إذا سئل عن شئ كان رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن علي و

  .٦ وإن أراد أال يفعله سكت، وكان ال يقول لشئ ال
 ،الناس أحسن  كان رسول اهللا : فيه قالـ رضي اهللا عنه ـ نس لقد ذكرمتوين حبديث أل: قال ديدات

 فاستقبلهم النيب   ،فانطلق الناس قبل الصوت ،ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة ،وأشجع الناس ،ناسوأجود ال
يف  ،ما عليه سرج ،وهو على فرس أليب طلحة عرى  )مل ترعوا مل ترعوا(: قد سبق الناس إىل الصوت وهو يقول

   ٧)لبحر نه إ(أو  )لقد وجدته حبرا(: فقال ،عنقه سيف
حني  في غزوة حنني ثبت رسول اهللا ، فيتقدم أصحابه يف اجلهاد يف سبيل اهللا وكان رسول اهللا 

أفررمت عن  ،يا أبا عمارة: قال له أن رجال ـ رضي اهللا عنه ـ عن الرباء بن عازب ، فازم الكثري ممن معه
قيناهم ومحلنا فلما ل ،مل يفر، إن هوازن كانوا قوماً رماة اهللا  لكن رسول : يوم حنني؟ فقال رسول اهللا 

وهو  ،البيضاء وأبا سفيان بن احلارث آخذ يف جلام بغلته  فأقبل الناس فلقد رأيت رسول اهللا   ،عليهم ازموا
   ٨)أنا ابن عبد املطلب ،أنا النيب ال كذب(: يقول

                                                
 .ابن أيب خيثمةرواه ) ١(
 .ابن أيب شيبةرواه ) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
 .رواه مسلم) ٤(
 .رواه مسلم) ٥(
مع القدرة عليه، أما إذا كانت من باب  إلعطاءها عدم اما يفهم من) ال:( ، و املراد من عدم قوله اخلرائطي، والطرباينرواه ) ٦(

وال علَى الَّذين إِذَا ما أَتوك لتحملَهم قُلْت : ﴿ ، ففي القرآن الكرمي حكاية عن النيب االعتذار، فال حرج يف ذلك، وقد قاهلا 
فت مهنيأَعا ولَّووت هلَيع لُكُمما أَحم قُونَال أَجِدفنا يوا مجِدناً أَلّا يزعِ حمالد نم وهو نظري ما يف حديث أيب  ،)٩٢:التوبة) (يض

  )ما عندي ما أمحلكم: (ملا سأله األشعريون احلمالن فقال ـ رضي اهللا عنه ـ موسى األشعري 
 . رواه البخاري ومسلم) ٧(
 . رواه البخاري ومسلم) ٨(



 ٥٥٦

ون هذا يف غاية ما يك:(  هذا احلديثوهو يعلق على .. املفسر واملؤرخ املعروف .. بن كثري لقد قرأت ال
من الشجاعة التامة، إنه يف مثل هذا اليوم يف حومة الوغَى، وقد انكشف عنه جيشه، هو مع ذلك على بغلة 
وليست سريعة اجلري، وال تصلح لكر وال لفر وال هلرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إىل وجوههم وينوه بامسه 

يوم الدين، وما هذا كله إال ثقة باهللا، وتوكال عليه،  ليعرفه من مل يعرفه، صلوات اهللا وسالمه عليه دائما إىل
  ١)وعلما منه بأنه سينصره، ويتم ما أرسله به، ويظهر دينه على سائر األديان

 كان رسول اهللا (: فيه قالـ رضي اهللا عنه ـ الذي نس ما أحسن ما ذكرته من حديث أ: قال القمي
 ميكن أن يستعيد اإلسالم جمده حىت يسنت املسلمون ذه فال) .. وأشجع الناس ،وأجود الناس ،الناس أحسن 

  .وأشجع الناس ،وأجود الناس ،الناس أحسن أن يكونوا : السنة العظيمة
  : اتمع

  وكيف حنققها؟.. فما قوة اتمع؟ .. عرفنا قوة الفرد : قال إقبال
تمع هو ذلك البناء الذي يتكون من فال شك أن ا.. إذا اعتربنا األفراد هم لبنات اتمع : قال املودودي

وال يكفي يف البناء أن تكون لبناته قوية، بل جيب أن يكون التماسك بينها قويا، وإال أدى .. لبنات األفراد 
  .ذلك إىل خراا، وسقوطها بأوهى األسباب

ه أَولياَء كَمثَلِ الْعنكَبوت مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّ﴿ :لقد ذكرتين بقوله تعاىل : قال الشعراوي
  )٤١:العنكبوت) (اتخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ

العلم احلديث قد أثبت أن بيت العنكبوت منسوج من إن : (لقد جادلين مرة يف هذه اآلية بعضهم، فقال
اليت تستطيع مقاومة الرياح العاتية، وميسك يف نسجه فرائس العنكبوت، من احلشرات، اليت هي أقوى اخليوط، 

يبلغ مسك اخليط الواحد منها يف املتوسط واحدا من   وخيوطه دقيقة جدا، ،أكرب من العنكبوت دون أن يتخرق
ويتمدد إىل   العادية يف رأس اإلنسان،أو جزًءا من أربعة آالف جزء من مسك الشعرة   ، املليون من البوصة املربعة

وهو أقوى من الفوالذ املعدين العادي بعشرين مرة، ومن األملنيوم بتسع  ،مخسة أضعاف طوله قبل أن ينقطع
فإذا ، وعشرين مرة،وال يفوقه قوة سوى الكوارتز املصهور، وتبلغ قوة احتماله ثالمثائة ألف رطل للبوصة املربعة

حبجم إصبع اإلام من خيوط العنكبوت، فيمكنه حمل طائرة ركاب كبرية بكل قُدر وجود حبل مسيك 
وهذه ). البيوصلب ( ، أو)الفوالذ البيولوجي ( ، أو)الفوالذ احليوي :( ولذلك أطلق عليه العلماء اسم ،سهولة

اخلفيف،  وزنه احلقيقة يستطيع اإلنسان أن يكتشفها بنفسه؛ حيث ميكنه بسهولة إزاحة بيت العنكبوت بسبب  
  ٢)ولكن يصعب عليه قطعه، أو تغيري شكله اهلندسي الدقيق

  )فكيف ذكر القرآن أن بيت العنكبوت أوهى البيوت؟:( قال ذلك، مث قال بسخرية 
مل أجد ما أجيبه حينها، لكن اهللا قيض أن التفت إىل النافذة، فرأيت آلة رافعة حتمل حائطا كبريا تريد أن 

: ، قال)أهو أقوى أم خيوط العنكبوت؟.. ما رأيك يف ذلك البناء : (ناء اجلاهز، فقلت لهتضعه يف حمله من الب
                                                

 . ٤/١٢٨: تفسري ابن كثري) ١(
 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(رددنا على الشبهة املرتبطة ذا يف رسالة ) ٢(
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أرأيت لو أن مثل هذه اجلدر وضعت هكذا من دون أن تكون هناك روابط قوي : (، فقلت)بل هو أقوى(
فاآلية . .فهذا هو جوابك : (، فقلت)إا ستسقط ال حمالة، وستدمر األمرض بسقوطها: (، فقال)متسك بينها؟

وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت﴾، فالوهن  ﴿:، وإمنا قالت )إن أوهن اخليوط خليط العنكبوت (مل تقل 
  . الذي أخرب عنه القرآن الكرمي ليس يف خيط العنكبوت؛ وإمنا هو يف البيت، الذي نسج من ذلك اخليط

وإىل هذا   ،الواهية والواهنة  )  الضعيفة  ( صنع بيوت العنكبوتت  )  القوية  ( العجيب أن من هذه اخليوطف
يوت لَبيت ﴿ مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياَء كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْب:يشري قوله تعاىل

  ﴾ الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ
فإنه بذلك خيتار، ويتخذ منهجا واهيا،   ، طالبا املناصرة واملؤازرة  ، من يتوكل على غري اهللافهي تذكر أن 

وتتصور ، القوية   وتعتمد بالطبع على خيوطها  ، فالعنكبوت مثالً تنسج بيتها بنفسها  ، كما قد يتصور  ؛ وليس قويا
فكذلك هو احلال مع من يويل أمره   ، ه يف احلقيقة واهن وضعيف يف اهلواءولكن  ؛ أا بذلك قد صنعت بيتا قويا

   . فهذا املنهج واهن  . ويتصور أن هؤالء األولياء مبجموعهم قد ينفعونه  ، لغري اهللا
فبيت العنكبوت   ، والعربة والعظة واإلعجاز يف هذا التشبيه القرآين نتلمسه يف ضوء ما توصل إليه العلماء

  ، ومبنهج آخر  ،؛ ولكن إذا استعملت تلك اخليوط العنكبوتية يف ظروف أخرى يسهل إطاحته  ، لقويةخبيوطه ا
  )وشديدا يف متانته، ويصلح لصد الرصاص  ، فإا تكون نسيجا قويا جدا

  فهل سلم لك؟: قالت اجلماعة
لقد .. أليق األمثلة مبا حنن فيه  بل زادين لذلك مثاال هو.. مل جيد إال أن يسلم يل .. أجل : قال الشعراوي

وعلى الرغم من ذلك فلهما خواص فيزيائية وشكلية   ، كالمها من الكربون  ، اجلرافيت واألملاسذكر يل أن 
أما الثاين فهو شفاف ونقي، ومن أصلد ..  . أسود ولني ومعتم وضعيف، ويسهل كسره  ، فاألول  ،متضادة متاما

  .وإذا تغريت الظروف حوله  ، تحول للثاين حتت ظروف قاسية من الضغط واحلرارةواألول ي..   وأقوى املعادن
بل جيب أن نبحث يف السبل اليت .. فال يكفي أن نؤسس الفرد القوي .. وهكذا اتمع : قال املودودي

  .نربط ا قوى األفراد لنشكل منها قوة اتمع الذي ال يقهر
فكل ما ورد يف النصوص املقدسة من احلث على .. لذلك  يف اإلسالم منظومة كاملة: قال القمي

  .التماسك والتآلف من التوجيهات والتشريعات خيدم هذا
) إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك 

  )١٠:احلجرات(
ال ميكن أن يتماسك بناؤكم : كيف أمر اهللا تعاىل باإلصالح بني اإلخوة، وكأنه يقول لنا.. ظروا ان

  .االجتماعي، وأنتم مفرقون مشتتون ال جتتمع لبناتكم
املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ﴿ :مبثل هذا التشبيه، فقال  لقد صرح رسول اهللا : قال الشعراوي

  ١)بعضاً وشبك بني أصابعه
                                                

 .رواه البخاري ومسلم) ١(
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مثل املؤمنني :( العالقات بني املؤمنني بأعضاء اجلسد الواحد، فقال   حديث آخر شبه رسول اهللا ويف
  ١)يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم، مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

:( أخطاء أفراده، فقال مثال تقريبيا ملا قد حيدثه سكوت اتمع عن  يف حديث آخر ذكر رسول اهللا و
والواقع فيه كمثل قوم  ـأي القائم على حفظ النظام العام للمجتمع وأفراده  ـمثل القائم على حدود اهللا 

فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا  ،فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ،استهموا على سفينة
صيبنا هذا خرقا ومل نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا لو أنا خرقنا يف ن :على من فوقهم، فقالوا

  ٢)وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا
لقد وردت النصوص الكثرية اليت تؤسس للروابط االجتماعية بني املسلمني، واليت أشار إليها : قال ديدات

ما في الْأَرضِ جميعاً ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَكن اللَّه أَلَّف بينهم إِنه وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ﴿ :قوله تعاىل 
يمكح زِيز٦٣:ألنفال) (ع(  

املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يسلمه من كان يف حاجة :(  ففي احلديث الشريف يقول رسول اهللا 
ج عن مسلمٍ كربةً فرج اهللا عنه ا كربةً من كرب يوم القيامة، ومن ستر أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فر

  ٣)مسلماً ستره اهللا يوم القيامة
ال خيونه وال يكذبه وال خيذله كل املسلم على املسلم : املسلم أخو املسلم:(  ويف حديث آخر، قال 

٤)أخاه املسلمعرضه وماله ودمه، التقوى ههنا، حبسب امريٍء من الشر أن حيقر : حرام  
ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيع :(  ويف حديث آخر، قال 
ويشري إىل  -التقوى ههنا . ال يظلمه وال حيقره وال خيذله: املسلم أخو املسلم. بعضٍ، وكونوا عباد اهللا إخواناً

 دمه وماله . أخاه املسلم حبسب امريٍء من الشر أن حيقر -صدره ثالث مرات كل املسلم على املسلم حرام
  ٥)وعرضه

  ٦)ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه:(  ويف حديث آخر، قال 
رد السالم، وعياد املريض، واتباع اجلنائز : حق املسلم على املسلم مخس  ):ويف حديث آخر، قال 

  ٧)وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس
بسبعٍ، وانا عن  أمرنا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن الرباء بن عازبٍ خر ويف حديث آ

أمرنا بعيادة املريض، واتباع اجلنازة، وتشميت العاطس، وإبرار املقسم، ونصر املظلوم، وإجابة الداعي، : سبعٍ
                                                

 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه أمحد والبخاري والترمذي ) ٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .حديث حسن: الترمذي وقالرواه ) ٤(
 .مسلمرواه ) ٥(
  .رواه البخاري ومسلم) ٦(
إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح : حق املسلم ست: ويف روية ملسلمٍرواه البخاري ومسلم، ) ٧(

 .له، وإذا عطس فحمد اهللا فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه
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، ٢احلمر، وعن القسي ١ثروانا عن خواتيم أو ختتمٍ بالذهب، وعن شربٍ بالفضة، وعن امليا. وإفشاء السالم
  . ٣وعن لبس احلرير واإلستربق والديباج

وال خري فيمن  ،املؤمن إلف مألوف:( كل ذلك وغريه يف قوله اجلامع  لقد مجع رسول اهللا : قال إقبال
  ٤)ال يألف وال يؤلف
ول ما جنده حريصا على تعميق األخوة بني املؤمنني، ولذلك كان أ ويف سلوك رسول اهللا : قال شكيب

يف املدينة املنورة هو قضاؤه على ذلك الرتاع الطويل الذي كان ينهش جسد األوس واخلزرج، مث  فعله 
ال يترك سببا من أسباب الشقاق إال سارع لسده قبل أن يتفاقم،  وكان .. إخاؤه بني املهاجرين واألنصار 

األساليب لرد املسلمني إىل تآلفهم  يستعمل لذلك كل األساليب، بل كان يدعو إىل استعمال مجيع وكان 
ليس (: قال أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط  ووحدم، ففي احلديث عن

ومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس : قالت ،)فيقول خريا أو ينمي خريا ،الكذاب الذي يصلح بني الناس
  ٥)الناس، واحلرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة زوجهااإلصالح بني : إنه كذب إال يف ثالث

  :األمة
  وكيف حنققها؟.. عرفنا قوة الفرد وقوة اتمع، فما قوة األمة؟ : قال إقبال
وال أرى أن هذا النوع من .. ال ميكن أن تتحقق الشهادة بكماهلا إال ذا النوع من القوة : قال القمي

  .حتققت باألوصاف اليت وصفها ا راالقوة يتحقق لألمة إال إذا 
  :فقد وصفت األمة يف القرآن الكرمي بأربعة أوصاف

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ﴿ :فقد وصفها اهللا تعاىل بالوسطية يف قوله 
  )١٤٣آليةمن ا: البقرة)(ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ ﴿ :ووصفها باألمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلميان باهللا يف قوله 
 ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْم١١٠من اآلية: آل عمران)(ت((أُم كُمتأُم هذةً إِنَّ هداحةً و

وندبفَاع كُمبا رأَن٩٢:االنبياء) (و(  
  )٥٢:املؤمنون) (وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُون﴿ :ووصفها بالوحدة يف قوله 

  .معارج القوة إن هذه األوصاف األربعة حتوي منظومة كاملة من القيم تضع األمة يف أعلى: قال املودودي
مث تسري يف حياا على ما تقتضيه .. فاألمة القوية هي اليت تنطلق من اإلميان باهللا بأرفع درجات اإلميان 

فإذا ما مت هلا ذلك كان هلا أن تنشغل بدعوة الناس إىل .. الفطرة النقية اليت عرب عنها القرآن الكرمي بالوسطية 
ولن يتم هلا كل ذلك إال بالوحدة، فالوحدة هي اليت جتعل جهودها . .اهللا آمرة باملعروف ناهية عن املنكر 

                                                
 .لسرج وكور البعري جيلس عليه الراكبمجع ميثرة، وهي شيٌء يتخذ من حريرٍ وحيشى قطناً أو غريه، وجيعل يف ا: املياثر) ١(
 .هي ثياب تنسج من حريرٍ وكتان خمتلطني :القسي) ٢(
 .وإنشاد الضالة يف السبع األول: ويف روايةرواه البخاري ومسلم، ) ٣(
 .أمحد والطرباين من حديث سهل بن سعد و احلاكم من حديث أيب هريرة وصححهرواه ) ٤(
 .رواه مسلم) ٥(
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  .منصرفة إىل الرسالة اليت أنيطت ا، ال إىل الرتاعات الداخلية اليت تفتك ا
فكيف حنقق هذه القيم الرفيعة يف أمتنا اليت فتكت ا الغفلة عن اهللا، وقتلها الغلو يف دين : قال الكواكيب
  ؟)١٤من اآلية: احلشر)(تحسبهم جميعاً وقُلُوبهم شتى ينها شديدا، ﴿اهللا، فصار بأسها ب

فما دامت لدينا هذه املصادر املقدسة، فلن يصعب علينا حبمد .. ذلك يسري على من يسره اهللا : قال إقبال
  .اهللا شيء

  فهل لديك خطة لذلك؟: قال شكيب
  .تربوا مين ألبثها لكماق.. وهي خطة طويلة األمد .. أجل : قال إقبال

اقتربوا منه، فأخذ يناجيهم بكلمات كثرية، مل أمسع منها إال أمساء من مررت م من الورثة الذين كان 
  .يردد امسهم كل حني

ألن أصحاب تلك األمساء هم املكلفون بتنفيذ ما : سألت صاحيب عن سبب ذكره لتلك األمساء، فقال
  .يريده من خطط

  القة م إذن؟أهلذه الغرفة ع: قلت
  إن هذه الغرفة هي املنارة اليت تدي ا مجيع منارات اهلداية؟: أمل أقل لك: قال
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  ـ األمانة ٤
ـ يا إقبال ـ إن ما ذكرته : بعد أن لبث مهندسو الشهادة مليا يدرسون خطة إقبال، قام املودودي، وقال

فال ميكن للناس أن يدخلوا يف دين اهللا أفواجا . .األمة إىل األمانة بإعادة ييسر ما سأذكره لكم من خطط ترتبط 
  .إال إذا رأونا أمة أمينة، تتوفر على كل ما تستدعيه األمانة من قيم

قَالَت إِحداهما يا ﴿ :فالقوة وحدها ال تكفي، لقد قال اهللا تعاىل جيمع بينهما.. صدقت : قال الشعراوي
تنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس تأَبنيالْأَم الْقَوِي تروقال )٢٦:القصص) (أْج ،: ﴿ يكا آتأَن الْجِن نم فْرِيتقَالَ ع

نيأَم لَقَوِي هلَيي عإِنو كقَامم نم قُوملَ أَنْ تقَب ٣٩:النمل) (بِه(  
إال فيما استعملها فيه  فالقوي الذي ال أمانة له لن يستعمل القوة.. صدق اهللا العظيم : قال الكواكيب

  .املتمردون الذين أذاقوا البشر ويالت نفوسهم احلاقدة اخلائنة
اليت جعلته حمل ثقة يف جمتمعه هي أمانته، فقد كان  وهلذا كان من أهم أوصاف رسول اهللا : قال القمي

  ) الصادق األمني(يدعى بني قومه قبل أن يوحى إليه 
رمي مجيع الرسل ـ عليهم الصالة والسالم ـ باألمانة، وهو دال لقد وصف القرآن الك: قال الشعراوي

  :على ضرورا ملن يريد أن يدخل الناس يف دين اهللا أفواجا
إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح أَلَا ) ١٠٥(كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلني  : ﴿ نوح لقد قال اهللا تعاىل عن 

  )الشعراء()١٠٨(فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون ) ١٠٧(م رسولٌ أَمني إِني لَكُ) ١٠٦(تتقُونَ 
أُبلِّغكُم ) ٦٧(قَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ ولَكني رسولٌ من رب الْعالَمني : ﴿ وقال عن هود 

 نيأَم حاصن ا لَكُمأَني وبر الَاتاألعراف(﴾ )٦٨(رِس(، وقال: ﴿ نيلسرالْم ادع تكَذَّب)١٢٣ ( مإِذْ قَالَ لَه
  )الشعراء(﴾ )١٢٦(فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون ) ١٢٥(إِني لَكُم رسولٌ أَمني ) ١٢٤(أَخوهم هود أَلَا تتقُونَ 

إِني ) ١٤٢(هم أَخوهم صالح أَلَا تتقُونَ إِذْ قَالَ لَ) ١٤١(كَذَّبت ثَمود الْمرسلني : ﴿ صاحل وقال عن 
 نيولٌ أَمسر ١٤٣(لَكُم ( ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات)الشعراء(﴾ )١٤٤(  

) ١٦١(إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم لُوطٌ أَلَا تتقُونَ ) ١٦٠(كَذَّبت قَوم لُوط الْمرسلني : ﴿  وقال عن لوط
  )الشعراء(﴾ )١٦٣(فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون ) ١٦٢(لَكُم رسولٌ أَمني  إِني

فَاتقُوا اللَّه ) ١٧٨(إِني لَكُم رسولٌ أَمني ) ١٧٧(إِذْ قَالَ لَهم شعيب أَلَا تتقُونَ ﴿ :  وقال عن شعيب
 ونيعأَطالشعراء(﴾ )١٧٩(و(  

حتد مجيع هؤالء األنبياء يف وصف أنفسهم باألمانة، مث رتبوا عليها دعوة أال ترون كيف ا.. انظروا 
  أقوامهم إىل تقوى اهللا وطاعته؟

ويف ذلك إشارة بليغة إىل أنه ال ميكن أن يتقبل الناس أي فكرة إال إذا رأو عالمات .. نعم : قال إقبال
  .األمانة متمثلة فيمن يدعو إليها

كان قد أعد اهللا له وظيفة خطرية ترتبط ا  ، فيوسف  لقد ذكرمتوين بيوسف : قال القمي
  .مصاحل العباد، لينقذهم من ااعة اليت تتربص م
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ومبا أنه كان يف السجن، وخشي أن يكون امللك قد سرت إليه شبهة من خرب النسوة، فراح يطلب 
  .التحقيق فيها حىت ال تكون تلك الشبهة سببا بعد ذلك لرفع احلرمة عنه

ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفِْسي فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنك الْيوم لَدينا مكني ﴿ :علم امللك خرب النسوة، قال  وملا
ني٥٤من اآلية: يوسف)(أَم(  

فلن تستخلصها األمم لنفسها، ولن تكون .. إن هذه اآلية حتمل توجيها عظيما هلذه األمة : قال املودودي
  .مكانة عندها إال إذا حتققت باألمانة يف أرقى درجاا هلا

عن رفع األمانة عن األمة إبان احنطاطها، وهو يدل على أنه ال ميكن لألمة  لقد أخرب : قال الشعراوي
  :١أن تستعيد جمدها إال باستعادة األمانة اليت ارتفعت عنها

حديثني، قد رأينا أحدمها  ا رسول اهللا حدثن: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن حذيفة لقد ورد يف احلديث 
مث نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من  ،وأنا انتظر االخر، حدثنا أن االمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال

مانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر فتقبض األ ،ينام الرجل النومة: (السنة، مث حدثنا عن رفع االمانة، قال
مانة من قلبه فيظل أثرها مثل ال كجمر، دحرجته على رجلك فنفط فتراه نومة فتقبض األالوكت، مث ينام ال

ن يف بين فالن رجال إ: مانة، حىت يقالمنتربا، وليس فيه شئ فيصبح الناس يتبايعون، فال يكاد أحدهم يؤدي األ
  ٣)٢ميانإقال حبة من خردل من ما أجلده، ما أكرمه ما أظرفه ما أعقله وما يف قلبه مث: أمينا، حىت يقال للرجل

  ٤)أول ما تفقدون من دينكم االمانة: ( قال رسول اهللا ويف حديث آخر، 
أول ما يرفع من الناس االمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصالة، : ( قال رسول اهللا يف حديث آخر، و

  ٥)ورب مصل ال خالق له عند اهللا
  ٦)مانةيرفع من هذه االمة احلياء واأل أول ما: ( قال رسول اهللا يف حديث آخر، و
خريكم قرين ، مث الذين يلوم ، مث الذين يلوم ، مث يكون (:  قال رسول اهللا يف حديث آخر، و

  ١)بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون ، خيونون وال يؤمتنون ، وينذرون وال يوفون ، ويظهر فيهم السمن
                                                

مواضع كثرية إىل أن أحاديث الفنت وأشراط الساعة وحنوها ال حتمل فقط صفة النبوءة الغيبية، وإمنا حتمل أيضا ـ نبهنا يف ) ١(
 )من هذه السلسلة) نبوءات(، فصل )معجزات حسية(رسالة : انظر. (وأهم من ذلك ـ طابع التشريع، ملن حصلت هلم تلك الفنت

فإذا زال أول جزء منها، زال نورها وخلفته ظلمة  ،عن القلوب شيئا فشيئامانة تزول ن األأمعىن احلديث مما قيل يف ) ٢(
كالوكت وهو اعتراض لون خمالف للون الذي قبله، فإذا زال شئ آخر صار كال وهو أثر حمكم ال يكاد يزول اال بعد مدة، 

ر جياه حبإاستقراره فيه واعتقاب الظلمة  مث شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه يف القلب وخروجه بعد ،وهذه الظلمة فوق اليت قبلها
يضاح إمث يزول اجلمر ويبقى التنقط وأخذه احلصاة ودحرجته اياها أراد ا زيادة البيان و ،يدحرجه على رجله حىت يؤثر فيها

 .املذكور
 .مسلمرواه ) ٣(
 .الطرباين يف الكبريرواه ) ٤(
 .احلكيم الترمذيرواه ) ٥(
 .الطرباينرواه ) ٦(
 .اه البخاري ومسلمرو) ١(
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مانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغري ختذ الفئ دوال، واألإذا ا :(رسول اهللا  قاليف حديث آخر، و
صوات يف املساجد، وساد القبيلة الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأدىن صديقه، وأقصى أباه، وظهرت األ

وشربت اخلمور،  ،فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذهلم، وأكرم الرجل خمافة شره، وظهرت القينات واملعازف
مة أوهلا، فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وزلزلة، وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام ر هذه األولعن آخ

  ١)بال قطع سلكه، فتتابع
مما يدل على أن هذه النبوءات قد حتققت يف عصرنا حتققا تاما هو ما نراه من اختصار : قال املودودي

على .. ا الدين مجيعا، فاهللا قد ائتمننا على هذا الدين األمانة يف الودائع مع أـ بل خاصتهم  ـ عامة الناس
  .. وعلى توجيهاته توجيها توجيها .. تشريعاته تشريعا تشريعا 

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى ﴿ :فقد اعترب اهللا تعاىل الدين جبميع تكاليفه دينا، فقال .. صدقت : قال الشعراوي
 جِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْأنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهوالًالسماوات والْأَرضِ والْ

الفرائض، عرضها اهللا على : األمانة:( ـ رضي اهللا عنه ـ يف تفسريها ابن عباس، فقد قال )٧٢:األحزاب(﴾
ضيعوها عذم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غري معصية، وإن . السموات واألرض واجلبال، إن أدوها أثام

  )فقبلها مبا فيها ،ولكن تعظيما لدين اهللا أال يقوموا ا، مث عرضها على آدم
لقد ورد يف النصوص املقدسة ما يشري إىل مشول األمانة مجيع التكاليف الشرعية، ابتداء من : قال القمي

يا رسول : ، قيل)إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة:(  قال ، احلكم وانتهاء بأبسط التكاليف، ففي احلديث
  ٢)فانتظر الساعة ،األمر إىل غري أهله إذا وسد (: اهللا وما إضاعتها؟ قال

إال من ، وندامة وإا يوم القيامة خزي ، إا أمانة:( يف شأن اإلمارة ـ رضي اهللا عنه ـ أليب ذر  وقال 
  ٣)فيها وأدى الذي عليه ،أخذها حبقها

  ٤)التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء(  :وقال  
اخلازن املسلم األمني الذي ينفذ ما أُمر به كامالً موفراً طيباً به نفسه فيدفعه إىل الذي أُمر له (  :وقال 

   ٥)به أحد املتصدقني
حم ، فتقومان جنبيت الصراط مييناً وترسل األمانة والر:( ـيصف مرور الناس على الصراط  ـ وقال 

اللهم : الرحم تقول اللهم إين بك فال أقطع ، واألمانة تقول: ثالث متعلقات بالعرش :(  ، وقال  ٦)ومشاالً
  ١)اللهم إين بك فال أكفر: إين بك فال أخان ، والنعمة تقول 

                                                
 .غريب: الترمذي وقالرواه ) ١(
 .البخاريرواه ) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
 .الترمذيرواه ) ٤(
 .البخاريرواه ) ٥(
 .مسلمرواه ) ٦(
 .البزاررواه ) ١(
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ا ال تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم يا أَيها الَّذين آمنو﴿ :ومما ورد يف سبب نزول قوله تعاىل 
، ملا حصرهم  ،إىل بين قريظة نزلت يف أيب لبابة حني بعثه رسول اهللا أا  )٢٧:ألنفال) (وأَنتم تعلَمونَ

حممد؟ فأشار بيده هل ترى أن نرتل على حكم : فقالوا له ، أيب لبابة لكون أهله وولده فيهم وكانوا مييلون إىل
  .فكانت تلك منه خيانة هللا ولرسوله ـأي إنه الذبح فال تفعلوا ـ  إىل حلقه
فما زالت قدماي من مكاما حىت علمت أين قد خنت اهللا ورسوله، مث ذهب إىل املسجد وربط  :قال

 فحله رسول اهللا  ،، مث ال زال كذلك حىت أنزل اهللا توبته نفسه ، وحلف أن ال حيلها أحد إال رسول اهللا 
  .بيده الشريفة

، فطلع علينا كنا جلوسا مع رسول اهللا : قال ـ رضي اهللا عنه ـ عن علي وهلذا كله ورد يف احلديث 
ألينه شهادة أن ال : يا رسول اهللا أخربين بأشد شيء يف هذا الدين وألينه؟ فقال  :رجل من أهل العالية ، فقال

األمانة ، إنه ال دين ملن ال أمانة له ، وال صالة ـ يا أخا العالية ـ له ، وأشده إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسو
   ١)وال زكاة
: قال  ،القتل يف سبيل اهللا يكفر الذنوب كلها إال األمانة(: قالـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن مسعود و

كيف وقد ذهبت الدنيا؟  ،أي رب :أد أمانتك ، فيقول :فيقال له ،اهللا يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل يف سبيل
فرياها فيعرفها فيهوي يف أثرها حىت  ،انطلقوا به إىل اهلاوية، ومتثل له األمانة كهيئتها يوم دفعت إليه :فيقال

فيحملها على منكبه، حىت إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهوي يف أثرها أبد اآلبدين ، مث  ،يدركها
قال ، )والكيل أمانة ، وأشياء عددها وأشد ذلك الودائع ،والوزن أمانة ،أمانة والوضوء ،الصالة أمانة(: قال

ما مسعت ، أصدق: قال ، كذا وكذا: أال ترى إىل ما قال ابن مسعود؟ قال  :فأتيت زيد بن عامر فقلت: زاذان
  )٥٨من اآلية: النساء)(ها إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهل﴿ :اهللا تعاىل يقول 
إذا حدث كذب : آية املنافق ثالث :( من عالمات املنافق خيانة األمانة، فقال وهلذا اعترب : قال شكيب

أربع من كن فيه كان :(  ، وقال ٢)وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ، ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤمتن خان
إذا اؤمتن خان ، وإذا : ن فيه خصلة من النفاق حىت يدعها منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كا

  ٣)غدر ، وإذا خاصم فجر حدث كذب وإذا عاهد
 ما خطبنا رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس خيرب أنه ال إميان ملن ال أمانة له، ف بل كان 

  ٤)ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له(: إال قال
اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع ، وأعوذ بك من :( يستعيذ من اخليانة، ويقول  كان و

   ١)اخليانة فإا بئست البطانة 
                                                

 .البزاررواه ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم) ٣(
 .أمحد والبزار والطرباين يف األوسطرواه ) ٤(
 .أبو داودرواه ) ١(
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  فكيف تستعيد األمة هذا الوصف الذي لن تتتحقق بالشهادة من دونه؟.. علمنا كل هذا : قال إقبال
وقد رأيت أن أول ما نفعله يف هذا، .. ؤال لقد نذرت حيايت كلها لإلجابة عن هذا الس: قال املودودي

وأحكم ما نفعله، هو أن نشعر األمة مبسؤوليتها عن دينها، وعن أحكام را، نرغبها يف ذلك ونرهبها، كما 
بأسلوب أهل السالم، ال بأساليب أهل الصراع، إىل أن يظهر يف األمة احلاكم األمني،  كان يفعل رسول اهللا 

فإذا ظهرت هذه النماذج الطيبة، ومثلت األمانة بأرقى مستوياا، كان يف .. تاجر األمني وال.. والوزير األمني
  .فالعامة ال يقتنعون بشيء كما يقتنعون بشيء يرونه بأعينهم.. ذلك متام الدعوة لألمانة 

فلن ميأل األرض صالحا إال أريج الصاحلني، ولن ميأل األرض أمانة إال .. نعم ما ذكرت : قال شكيب
  .األمناء

إن ذلك يشبه ما يتعامل به علماء احلياة مع األصناف اليت خيشون انقراضها، فهم : قال املودودي
  .يستعملون كل الوسائل ليكثروا ذلك النوع الذي خشوا من انقراضه

  .لنرسل للورثة يف سائر البقاع ا.. ندرس مراتب ذلك .. فهلم إذن : قال ديدات
***  

ومل أمسع منهم إال ما ذكرت لك من تكريرهم كل حني من عرفت .. تحدثون اجتمع اجلمع، وراحوا ي
  .من الورثة
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  ـ العمارة ٥
إن ما ذكرمتوه نبهين إىل الطريقة املثلى اليت حنيي فيها ما أمرنا اهللا : قائال إقبالمل يلبثوا إال قليال حىت صاح 

فعمارة األرض وظيفة ..  )٦١من اآلية: هود)(عمركُم فيها هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ واست﴿ :تعاىل به يف قوله 
  .من وظائف اإلنسان، ولن تتحقق أمة بالشهادة، وهي تفرط يف هذه الوظيفة

، وقد سأله عن ١)تلميذ السالم(وقد مسعت معلم السالم يف حوار له مع تلميذه .. صدقت : قال ديدات
كيف يستطيع مدرب النمور :( لشهادة؟ فأجابه معلم السالم كيف يكون وظيفة من وظائف ا: الرفاه، فقال

فيجعل من ذلك الذي .. واألسود أن يتسلط على قوى السبعية يف النمر واألسد ليوجهها إىل اللعب واللهو 
ما أسهل ذلك ـ يا :( ، فقال تلميذ السالم )خيافه الناس على نفوسهم وسيلة رزقه اليت حيافظ ا على حياته؟

فكذلك من :( ، فقال معلم السالم )قد عرف شهوات النمر واألسد، فراح يتالعب به من خالهلامعلم ـ ل
  )٢حييط بكم من األقوام، استعبدم الدنيا، ولن جتروهم إىل اهللا إال بسالسل الدنيا

 ﴿ قَالَ رب :لقد دلين على هذه الناحية من نواحي الشهادة قوله تعاىل خمربا عن سليمان : قال إقبال
ابهالْو تأَن كي إِندعب نم دأَحي لغبنلْكاً ال يي مل بهي ول راغْف )لقد طال فكري يف هذه ) .. ٣٥:ص

لقد عهدنا األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ زاهدين يف متاع الدنيا راغبني : (اآلية، وكنت أقول يف نفسي
  )هذا الطلب الغريب؟ لب سليمان يف اهللا مكتفني باهللا، فكيف ط

طلب ذلك امللك، وبتلك الصورة  فعلمت ـ أوال ـ أن سليمان .. لكن اهللا هداين إىل سر ذلك 
يارب  (:يقول لربه  اليت ال ينازعه فيها أحد، ليكون حجة على من شغله ملكه عن اهللا، وكأن سليمان 

فإن هذا امللك مهما .. ألحد من بعدي أن حيصل عليه  بل هب يل ملكا ال ينبغي.. هب يل من امللك ما تشاء 
فإين ال أرى .. وذلك الفضل مهما كان وفريا لن حيجباين عنك ولن يبعدا قليب عن الرغبة فيك .. كان عظيما 

أم كيف .. فكيف أحجب داياك الواصلة إيل .. وال أرى نفسي إال بك .. األشياء مهما كثرت إال منك 
  )أنشغل بفضلك عنك

ـ حسبما  مث ترقيت ـ حبمد اهللا ـ يف فهم اآلية، فتبينت عالقتها بالشهادة، وعرفت أن سليمان 
فلذلك قال تعاىل عن ملكة .. ورد يف القرآن الكرمي ـ كان يف واقع ال يرى من حجة أعظم من حجة العمران 

  )٢٣:النمل) (من كُلِّ شيٍء ولَها عرش عظيم إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت﴿ :سبأ على لسان اهلدهد 
وإِني ﴿ :أملك هو أم ال بإرسال هدية إليه، كما قال تعاىل وذكر تعاىل أا أرادت أن متيز سليمان 
  )٣٥:النمل) (مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَ

 يف الدنيا، ويف متاعها، يستدعي أن خياطب مبا يتناسب معه، كما خاطب موسى  وهذا الواقع الغارق
  .ملكا ال ينبغي ألحد من بعده السحرة مبا يتناسب مع مداركهم، فلذلك طلب سليمان 

مللكة سبأ بعض مظاهر امللك اليت أعطاها  ومما يدل على هذا ما ذكره اهللا تعاىل من إظهار سليمان 
                                                

 )رسائل السالم(من ) مفاتيح املدائن(انظر رسالة ) ١(
 .رواه البخاري) عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة بالسالسل:(  وقد ورد يف احلديث قوله ) ٢(
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 ١ن غرضه من ذلك الفخر عليها، وإمنا كان غرضه تعريفها باهللا، ألا انشغلت بالعرش العظيماهللا له، فلم يك
هو عرشها الذي حجبها عن اهللا، وعن  الذي كان هلا عن اهللا، فلذلك كان أول ما القاها به سليمان 

  )٤٢:النمل(ه هو ﴿ فَلَما جاَءت قيلَ أَهكَذَا عرشك قَالَت كَأَن:التسليم له، قال تعاىل 
بأنه مع هذا امللك كان مسلما هللا، فلم  فلما قالت ذلك، ويف غمرة انبهارها مبا رأت أخربها سليمان 

  )﴿ وأُوتينا الْعلْم من قَبلها وكُنا مسلمني: ٢حيجب به عن اهللا، فقال تعاىل على لسانه
األدلة، أحضرها إىل الصرح املمرد من القوارير، وقد كان حاجتها إىل املزيد من  فلما رأى سليمان 

من اجلمال حبيث ال يساوي عرشها الذي شغلها عن اهللا شيئا جبانبه، وحينذاك مل متلك إال أن تسلم هللا، قال 
قَالَ إِنه صرح ممرد من قَوارِير ﴿ قيلَ لَها ادخلي الصرح فَلَما رأَته حِسبته لُجةً وكَشفَت عن ساقَيها :تعاىل 

نيالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تلَمأَسفِْسي ون تي ظَلَمإِن بر قَالَت )٤٤:النمل(  
ن فعلمت أننا يف واقع منبهر متام االنبهار بالدنيا، فال ميكن أ.. وانتقلت من القصة إىل واقعنا .. مث ترقيت 

  .يدخل الناس يف دين اهللا أفواجا، وهم يروننا يف ذيل القافلة، ال عمل لنا إال استهالك ما يصدر لنا
ولكن األمم سبقتنا يف هذا  اال إىل حمال ال ميكن أن يلحقوا فيها، فكيف ترى أن : قال الشعراوي
  نسبقهم يف هذا؟
.. هم سبقونا .. نعم : قول دائما لنفسيلقد كنت أ.. ذاك ما ظللت طول عمري أحبث عنه : قال إقبال

  .. ولكن مع ذلك ميكن أن نسبقهم 
لكن األمل بعد ذلك اتسع، بل صار بني عيين .. كنت أقول ذلك ـ يف البدء ـ ألمأل نفسي باألمل 

  .حقيقة ال يصعب علينا بالعمل اجلاد، وباإلرادة اجلادة أن حنققها
  .ا اهتممنا ملا اهتممت لهفطامل.. بشرنا .. كيف ذلك : قال الشعراوي

لقد كان احلجاب األعظم الذي جعلنا نستشعر تأخرنا عن األمم، وعدم إمكانية حلوقنا م هو : قال إقبال
أي أننا إذا أردنا أن خنترع نوعا راقيا من السيارات البد ـ أوال .. تصورنا أننا ال بد أن نبدأ من حيث بدأوا 

  .من صنعوا السيارات ـ أن منر بكل املراحل اليت مر ا
  .كلنا يعتقد هذا.. ذلك صحيح : قال الشعراوي

بل نبدأ من حيث .. فنحن لن نبدأ من حيث بدأوا .. لكين عرفت بعد ذلك خطأ هذا املنهج : قال إقبال
  .فنهايام هي بدايتنا.. انتهوا 

  ؟تنا واكتشافاتناأنتم تقتاتون من علومنا واختراعا: ولكنهم قد يصيحون فينا قائلني: قال شكيب
وأنتم مل تكن لكم هذه العلوم، وال تلك االختراعات، وال تلك : وحنن نصيح فيهم: قال إقبال

                                                
يت من كُلِّ شيٍء ولَها عرش إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوت: وقد ذكر القرآن الكرمي ذلك، فقال على لسان اهلدهد)  ١(
يمظع  )٢٣:النمل(  
هذا هو الصحيح، وهو ما قاله جماهد وسعيد بن جبري، وقد اختاره ابن جرير وابن كثري، ال من قول ملكة سبأ، بدليل )   ١(

لصرح فَلَما رأَته حِسبته لُجةً وكَشفَت عن قيلَ لَها ادخلي ا﴿ :تعاىل  قال اأا إمنا أظهرت اإلسالم بعد دخوهلا إىل الصرح، كم
تي ظَلَمإِن بر قَالَت ارِيرقَو نم درمم حرص ها قَالَ إِنهاقَيس نيالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تلَمأَسفِْسي ون )٤٤:النمل( 
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  .االكتشافات إال مبا لتموه من علومنا
وأنتم ـ أيضا ـ مل تتطور حضارتكم إال بعد اقتباسها من سائر : فسيصيحون فينا: قال الكواكيب

  .احلضارات ومزجها بينها
فلكل إنسان احلق يف .. العلوم حق البشر مجيعا .. العلوم ال وطن هلا : حينها نقول هلم: لقال إقبا

  .واحلق يف االستفادة من كل اختراع ما دام يشتريه مبال احلالل.. االستفادة من كل علم 
ولكن املنظومة التعليمية اليت تدرس يف مدارسنا جتعل بيننا وبني ما .. صحيح ما ذكرت : قال شكيب

  .. تذكره آالف األميال 
فقد جاء رسول اهللا .. يف ذلك  ولنسنت بسنة رسول اهللا .. فلنسع لتغيري منظومتنا التربوية : قال إقبال

  يف بيئة بدوية مل يكن هلا اهتمام إال مبا تفرضه حياة البداوة من انشغال بالشعر، واألنساب، وغريها من
  .لعمراناملعارف البسيطة اليت ال ميكن أن تؤسس 

لتخرج بعد .. ليخرجها من منظومة البداوة ملنظومة احلضارة  فماذا فعل رسول اهللا : قال الكواكيب
  .ذلك للناس بأعظم حضارة عرفتها البشرية

  .النفوس لتصبح أهال حلمل احلضارة اقرأوا القرآن لتروا املعاين اليت رىب عليها رسول اهللا : قال إقبال
أيت يف ذلك منهجا متكامال ميكننا استثماره ليعود لألمة جمدها، ويدخل الناس ور.. لقد حبثت يف ذلك 

  .يف دين اهللا أفواجا
 لقد كان أول ما فعله القرآن الكرمي هو إخراج أولئك البدو من تلك القوقعة اليت سجنوا فيها أنفسهم،

  :ار الوجودفال ميكن أن يتطور من يغمض عينيه عن أسر.. فدعاهم إىل النظر إىل األشياء 
لقد قال هلم ـ وهم منشغلون بوصف الصحراء واإلبل ـ ينبههم إىل ما أودع يف كونه من كمال 

نه حباً وهو الَّذي أَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا منه خضراً نخرِج م﴿ :ومجال
مباً واكرتمم رغَيبِهاً وتشانَ ممالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نم اتنجةٌ وانِيانٌ دونا قهطَلْع نلِ مخالن وا إِلَى نظُران ابِهشت

  )٩٩:األنعام) (ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في ذَلكُم لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ
قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ ﴿ :إىل النظر إىل السماء  ودعاهم

  )١٠١:يونس) (ال يؤمنونَ
ثُم شقَقْنا ) ٢٥(با أَنا صببنا الْماَء ص) ٢٤(فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلَى طَعامه ﴿ :ودعاهم إىل النظر إىل الطعام 

وفَاكهةً ) ٣٠(وحدائق غُلْبا ) ٢٩(وزيتونا ونخلًا ) ٢٨(وعنبا وقَضبا ) ٢٧(فَأَنبتنا فيها حبا ) ٢٦(الْأَرض شقا 
  )عبس(﴾ )٣٢(متاعا لَكُم ولأَنعامكُم ) ٣١(وأَبا 

يخرج من ) ٦(خلق من ماٍء دافقٍ ) ٥(فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مم خلق ﴿ :ار خلقهم ودعاهم إىل النظر إىل أسر
  )٧(بينِ الصلْبِ والترائبِ 

إِنَّ في خلْقِ ﴿ :وأخرب عن أوليائه العارفني العاقلني أم ميزجون بني الذكر والفكر والنظر، فقال 
ن واختالف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه م السماوات والْأَرضِ
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لسحابِ الْمسخرِ بين السماِء من ماٍء فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتصرِيف الرياحِ وا
إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ ﴿ :، وقال )١٦٤:البقرة) (السماِء والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ

لِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه من السماِء واختالف اللَّي﴿ :، وقال )١٩٠:آل عمران) (والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ
  )٥:اجلاثـية) (من رِزقٍ فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وتصرِيف الرياحِ آيات لقَومٍ يعقلُونَ

قَد خلَت من ﴿ :تعاىل قال.. مث أمرهم بالسري لينهلوا من العلوم واملعارف ما ال جيدونه يف بيئتهم احملدودة 
كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا ففَِسري ننس كُملوا ﴿ :، وقال)١٣٧:آل عمران) (قَبِسريي أَفَلَم
ا فَإِنونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَولُونَ بِهقعي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتي الْأَري فالَّت ى الْقُلُوبمعت نلَكو ارصى الْأَبمعا ال ته

قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ ﴿ :، وقال )٤٦:احلج) (في الصدورِ
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ٢٠:بوتالعنك) (إِنَّ اللَّه(  

قُلْ ﴿ :مث أمرهم باستعمال كل مدراكهم لتحليل ما عرفوه ليستنبطوا منه أسرار العلوم وحقائقها، فقال 
، وقال عن حتليل معاين )٤٦من اآلية: سـبأ)(إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَنْ تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا 

أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفاً ﴿ :يع حقائق الوجود القرآن احلاوية جلم
  )٢٤:حممد) (أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿ :، وقال )٨٢:النساء) (كَثرياً

الية جعلتهم يستكربون عن كل إنتاج مثمر، فكانوا لذلك يسندون الصنائع ومبا أن األعراف والتقاليد الب
  :لعبيدهم احتقارا هلا، جاءت النصوص املقدسة تنوه بشأن الصناعات

﴿ آتونِي زبر :ونوه ا، وذكر اشتغال األنبياء والصاحلني ا، فقال  صناعة احلديد،اهللا تعاىل  لقد ذكر
 وى بين الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه ناراً قَالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْراًالْحديد حتى إِذَا سا

، )١٠:سـبأ( ﴿ ولَقَد آتينا داود منا فَضالً يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَلَنا لَه الْحديد:، وقال )٩٦:الكهف(
﴿ لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم :ن بإنزال احلديد إنزال الكتاب، فقال بل قر

 نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني
زِيزع )٢٥:احلديد (  

﴿ واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَناً وجعلَ لَكُم :وذكر الصناعات النسيجية وأنواعها وأغرضاها، فقال 
ظَع موا يهفُّونختسوتاً تيامِ بعالْأَن لُودج ناعاً إِلَى متما أَثَاثاً وارِهعأَشا وارِهبأَوا وهافوأَص نمو كُمتإِقَام مويو نِكُم

  ) ٨٠:النحل( حنيٍ
﴿ وبوأَكُم في الْأَرضِ تتخذُونَ من سهولها قُصوراً وتنحتونَ :وذكر ما يرتبط بالعمران من أعمال، فقال 

  )٧٤من اآلية: ألعراف( بيوتاً فَاذْكُروا آالَء اللَّه وال تعثَوا في الْأَرضِ مفِْسدين الْجِبالَ
﴿ والْخيلَ والْبِغالَ والْحمري لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما ال :وذكر الصناعات املرتبطة بالنقل، فقال 

 نعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا وال تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ﴿ واص:، وقال )٨:النحل( تعلَمونَ
﴿ ومن آياته أَنْ يرسلَ الرياح :، وقال )٢٢:املؤمنون( ﴿ وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ:، وقال )٣٧:هود(

، وقال )٤٦:الروم( م من رحمته ولتجرِي الْفُلْك بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَمبشرات وليذيقَكُ
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:ل لَآيات كي ذَلإِنَّ ف هاتآي نم كُمرِييل اللَّه تمرِ بِنِعحي الْبرِي فجت أَنَّ الْفُلْك رت كُورٍ كُلِّ﴿ أَلَمارٍ شبص 
  ) ٣١:لقمان(

﴿ وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِياً وتستخرِجوا منه حلْيةً :وذكر الصناعات البحرية، فقال 
﴿ ربكُم الَّذي :، وقال )١٤:النحل( م تشكُرونَتلْبسونها وترى الْفُلْك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُ

  ) ٦٦:االسراء( يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لتبتغوا من فَضله إِنه كَانَ بِكُم رحيماً
بل إن القرآن الكرمي دعا إىل بذل كل اجلهود لتحصيل مجيع أنواع القوى، ويدخل فيها هذا النوع من 

﴿ وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه :أنواع القوى، قوة الصناعة والسياسة، فقال 
كُمودعو اللَّه ودع )٦٠من اآلية: ألنفال(  

، وتريب األجيال عليها، فقد كان وقد جاءت التعاليم النبوية الكثرية تعمق هذه املفاهيم القرآنية، وترسخها
 حريصا على أن ميارس أصحابه أي حرفة حىت ال يقعوا فريسة ألي نوع من أنواع العبودية:  

بلى حلس نلبس بعضه ونبسط  :أما يف بيتك شيء؟ فقال: فسأله فقال النيب إىل رجل من األنصار جاء 
من يشتري : بيده فقال ا، فأخذمها رسول اهللا ائتين ما، فأتاه م :فقال ،بعضه وقعب نشرب فيه املاء

فقال  ،)من يزيد على درهم مرتني أو ثالثا؟:(  أنا آخذمها بدرهم، فقال رسول اهللا : هذين؟ فقال رجل
اشتر بأحدمها طعاما فانبذه : أنا أخذمها بدرمهني، فأعطامها إياه وأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري وقال: رجل

اذهب :(  عودا بيده، مث قال اآلخر قدوما فائتين به، فلما أتاه به شد فيه رسول اهللا إىل أهلك واشتر ب
ففعل وجاء فأصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا  ،)وال أرينك مخسة عشر يوما ،وبع ،فاحتطب

، إن هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة:(  وببعضها طعاما، فقال رسول اهللا 
  ٥) ٤، ولذي دم موجع٣مفظع ٢، ولذي غرم١لذي فقر مدقع: املسألة ال حتل إال لثالث

فإن اجلالب إىل سوقنا  ،أبشر:( العمل والكسب نوعا من اجلهاد يف سبيل اهللا، فقال بل اعترب النيب 
   ٦)كااهد يف سبيل اهللا، واحملتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهللا

 فرد رسول اهللا ! لو كان هذا يف سبيل اهللا :فقالوا اباً قوياً يسرع إىل عمله،بعض الصحابة شورأى 
ال تقولوا هذا ؛ فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو يف سبيل اهللا، وإن كان خرج  (:عليهم بقوله

سبيل اهللا، وإن يسعى على أبوين شيخني كبريين فهو سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفُّها فهو يف 

                                                
  .صاحبه بالدقعاء يعين األرض اليت ال نبات ا املدقع هو الشديد امللصق)  ١(
  .الغرم هو الذي يلزم صاحبه أداؤه يتكلف فيه ال يف مقابلة عوض)  ٢(
  .املفظع هو الشديد الشنيع)  ٣(
يمه ولو مل يفعل قتل قريبه أو مح. هو الذي يتحمل عن قريبه أو محيمه أو نسيبه دية إذا قتل نفسا ليدفعها إىل أولياء املقتول)  ٤(

  .الذي يتوجع لقتله
  .أبو داود والترمذيرواه )  ٥(
ليس بالقوي وذكره ابن حبان يف : اليسع بن املغرية املخزومي املكي قال أبو حامت، وعن اليسع بن املغريةرواه احلاكم )  ٦(
  . الثقات
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   ١)كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان 
ما من امرئ حيي :( أن كل منتفع بالعمل يصب يف أجر صاحب العمل، فقال يف إحياء األرض وأخرب 

من أحيا أرضا  :(، وقال٢)أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إال كتب اهللا تعاىل له به جرا
  ٣) فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقةميتة فله 

ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طري أو إنسان أو يمة إال :( يف غرس الغرس وقال 
ما من رجل يغرس غرسا إال كتب اهللا له من األجر قدر ما خيرج من مثر ذلك :( ، وقال٤) كانت له به صدقة

سلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدقة، وما أكل السبع ما من م:( ، وقال٥)الغرس
   ٧) أحد إال كان له صدقة ٦فهو له صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة وال يرزؤه

أن نداوم  وهو جهاد مستمر أمرنا .. بل جهاد يف سبيل اهللا .. وهكذا صار العمل عبودية خالصة هللا 
فإن استطاع ، ٨إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة:(  ة من أعمارنا، ففي احلديث قالعليه إىل آخر حلظ

   ٩)أن ال يقوم حىت يغرسها فليغرسها
  .قد وعينا مجيع ما ذكرته، فكيف نعيد هذه التعاليم إىل احلياة: قال الكواكيب

  .ة عملية لذلكفقد وضعت خطي.. هلموا .. احلياة هلذه املعاين  مبا أعاد به : قال إقبال
وراحوا يتناجون فيما بينهم، ومل أمسع من حديثهم إال ما سبق أن ذكرته لك من األمساء .. اجتمعوا حوله 

  .اليت كنت قد عرفتها ومررت على أهلها

                                                
  .عن كعب بن عجرةرواه الطرباين يف الكبري )  ١(
  .عن أم سلمةالطرباين يف الكبري )  ٢(
  .هذا حديث حسن صحيح: الترمذيقال ، عن جابر أمحد والترمذي وابن حبان )  ٣(
  .عن أنسأمحد والترمذي )  ٤(
  .عن أيب أيوبأمحد )  ٥(
  .أي ال ينقصه ويأخذ منه: وال يرزؤه)  ٦(
  .مسلم)  ٧(
تقطع من األم أو تقلع  صغار النخل وهي الودي واجلمع فسالن مثل رغيف ورغفان الواحدة فسيلة وهي اليت: الفسيل)  ٨(

  .٢/٦٤٧املصباح . من األرض فتغرس
  .يف األدب وابن منيع وابن أيب عمر والبخاريوعبد بن محيد، أمحد )  ٩(
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  ـ البالغ ٦
ح مل يلبثوا يف اجتماعهم إال قليال، مث انفضوا، كل إىل جملسه الذي كان فيه، ومل ميكثوا إال قليال، حىت صا

  .. ولكن ذلك ال يكفي .. فال بد من كل ما ذكرمت.. نعم ما ذكرمت : قائال الشعراوي
ولكنا مع ذلك .. قد نظهر بني الناس أمة موحدة متتلئ بالعدل واألمانة، ومتلئ أرضها بالعمران واحلضارة 

عاملني، وال دين رب فلن يعرف الناس رب ال.. لن نكون أمة رسالة وال أمة شهادة حىت نبلغ ما أمرنا بتبليغه
  .العاملني، وال نيب رب العاملني حىت نبلغهم ذلك

بعد أن أسس  فقد كان أول ما فعله رسول اهللا ..  وهو سنة رسول اهللا .. ذلك صحيح : إقبالقال 
الكتب مع أصحابه إىل ملوك اآلفاق وغريهم يدعوهم أول مدينة لإلسالم، ومحاها من كيد أعدائها أن أرسل 

  .وإىل الدخول يف اِإلسالم  ، عز وجلّإىل اهللا
  .إن شئتم حدثتكم من ذلك ما تقر به أعينكم: قال الشعراوي
  . اهلادي  فال ميكن أن نذكر خطة من غري أن نسنت فيها بسنة النيب .. حدثنا : قال ديدات

ى، كتب قبل موته إىل كسر أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ أنس لقد حدث  : قال الشعراوي
  . ١عليه وقيصر، وإِىل النجاشي، وإِىل كلِّ جبار عنيد يدعوهم إىل اهللا عز وجلّ، وليس بالنجاشي الذي صلَّى  

عمرو  بعث رسول اهللا : بن إسحاق قالما حدث به ا ملك احلبشة النجاشيإىل  كتابه ومما ورد يف 
 رضي اهللا عنهمـ عفر بن أيب طالب وأصحابه إىل النجاشي يف شأن جـ رضي اهللا عنه ـ  بن أمية الضمري 

سالم : من حممد رسول اهللا إِىل النجاشي األصحم ملك احلبشة. بسم اهللا الرمحن الرحيم:( وكتب معه كتاباً ـ
أمحد إليك اهللا امللك القدوس املؤمن املهيمن، وأشهد أن عيسى روح اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي  عليك، فإين 

وإِين  ة الطيبة احلصينة، فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخته كما خلق آدم بيده ونفخه، البتول الطاهر 
. فإني رسول اهللا أدعوك إىل اهللا وحده ال شريك له، والواالة على طاعته، وأن تتبعين فتؤمن يب وبالذي جاءين، 

عِ وقد بعثت إِليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر من املسلمني، فإذا جاؤوك فأقرر، فإين أدعوك  هم ودالتجب
   )من اتبع اهلدى والسالم على . وجنودك إىل اهللا عز وجلّ؛ وقد بلَّغت ونصحت فاقبلوا نصيحيت

بسم اهللا الرمحن الرحيم، إِىل حممد :( بكتاب يقول فيه  رد على رسول اهللا النجاشي وقد روي أن 
من اهللا ورمحة اهللا وبركاته، ال إِله إِال هو الذي  عليك يا نيب اهللا  سالم: رسول اهللا من النجاشي األصحم بن أجبر

فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء واألرض إِنَّ  فقد بلغين كتابك يا رسول اهللا  ،هداين إِىل اِإلسالم
د أنك رسول اهللا بعثت به إِلينا؛ وقَربنا ابن عمك وأصحابه، فأشه وقد عرفنا ما . عيسى ما يزيد على ما ذكرت
وقد بعثت إِليك ــــ  ،وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه هللا رب العاملني صدقاً ومصدقاً، وقد بايعتك 

ــــ بأرحياً بن األصحم بن أجبر، فإين ال أملك إِال نفسي، وإِن شئت أن آتيك فعلت يا رسول  يا نيب اهللا 
  )اهللا، فإين أشهد أن ما تقول حق 

                                                
 .مسلمرواه ) ١(
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بعثين : أنه قالـ رضي اهللا عنه ـ دحية الكليب ما حدث به  الرومملك قيصر إىل  كتابه ومما ورد يف 
فلما  ،فأعطيته الكتاب وعنده ابن أخ له أمحر أزرق سبط الرأس ،قيصر، فقدمت عليه كتاب إىل  رسول اهللا 

  ) من حممد رسول اهللا إِىل هرقل صاحب الروم:( فيه قرأ الكتاب كان 
إنه بدأ بنفسه وكتب : لم؟ قال: فقال له قيصر. ال يقرأ هذا اليوم: وقال ،ن أخيه خنرةفنخر اب: قال

أدخلين  فلما قرأ الكتاب وخرجوا من عنده  ،لتقرأنه: فقال قيصر ،)ملك الروم(ومل يكتب  ،)صاحب الروم(
هو : ال له األسقففق ،الكتاب عليه وأرسل إىل األسقُف ـ وهو صاحب أمرهم ـ فأخربوه وأخربه وأقرأه 

 هأما أنا فمصدق: تأمرين؟ قال له األسقف كيف : قال له قيصر ،الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى عليه السالم
  . أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي: فقال له قيصر ه،ومتبع
لذي خرج حدثين عن هذا ا: وهو يومئذ عنده قال ،مث خرجنا من عنده، فأرسل قيصر إِىل أيب سفيان 

هذه : قال  ،هو يف حسب منا ال يفضل عليه أحد: فكيف حسبه فيكم؟ قال: قال ،شاب: بأرضكم ما هو؟ قال 
خرح من أصحابكم  أرأيت من : قال. هذه آية النبوة: قال. ما كذب قط: كيف صدقه؟ قال: قال. آية النبوة

أبلغ : قال مث دعاين فقال. هذه آية النبوة: قال. قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه: إليه هل يرجع إليكم؟ قال
  . صاحبك أين أعلم أنه نيب ولكن ال أترك ملكي

يوم  وأما األسقُف فإنه كانوا جيتمعون إِليه يف كل أحد، خيرج إليهم وحيدثهم ويذكِّرهم، فلما كان : قال
األحد اآلخر  فلما جاء . سأليناألحد مل خيرج إليهم وقعد إىل يوم األحد اآلخر، فكنت أدخل إليه فيكلمين وي

لتخرجن إلينا أو  وبعثوا إليه . نتظروه ليخرح إليه، فلم خيرج إِليهم واعتلَّ عليهم باملرض وفعل ذلك مراراًا
هذا الكتاب واذهب إىل  خذ : فقال األسقف. لندخلن عليك فنقتلك، فإنا قد أنكرناك منذ قدم هذا العريب

رسول اهللا، وأين قد آمنت به،  أخربه أني أشهد أن ال إله إِال اهللا وأن حممداً صاحبك فاقرأ عليه السالم، و
  . ١إليهم فقتلوه مث خرج . وصدقته، واتبعته، وأم قد أنكروا علي ذلك، فبلِّغه ما ترى

وحيك إني ـ واهللا : ـ رضي اهللا عنه ـإسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال لدحية  ابن وحدث 
على نفسي، ولوال  وأنه للذي كنا ننتظر وجنده يف كتابنا، ولكين أخاف الروم  ،م أن صاحبك نيب مرسلـ ألعل

فجاءه  ،الروم مين وأجوز قوالً ذلك التبعته؛ فاذهب إِىل ضغاطر األسقُف فاذكر له أمر صاحبكم فهو أعظم يف 
مث دخل فألقى ثيابه وليس ثياباً  ،ته وامسهنعرفه بصف صاحبك ـ واهللا ـ نيب مرسل، : فقال له ،دحية فأخربه

  .٢فوثبوا عليه فقتلوه بيضاء، وخرج على الروح فشهد شهادة احلق 
ـ حبمص وكان جاراً  هرقل إىل رسول اهللا  رأيت التنوخي ـ رسول : عن سعيد بنت أيب راشد قالو

ورسالة رسول   ة هرقل إىل رسول اهللا أال ختربين عن رسال: ـ أو قَرب ـ فقلت يل شيخاً كبرياً قد بلغ الفناء 
تبوك وبعث دحية الكليب إىل هرقل، فلما أن جاء كتاب   وقدم رسول اهللا  ،بلى: إىل هرقل؟ قال اهللا 

وقد  ،نزل هذا الرجل حيث رأيتم: قالف ،الروم وبطارقتها مث غلَق عليه وعليهم الدار دعا قسيسي  رسول اهللا 
                                                

 .إمساعيل بن حيىي وهو ضعيف وفيه إبراهيم بن ) ٢٣٧ــــ  ٨٢٣٦(البزار قال اهليثمي رواه ) ١(
 .بن سعيد األموي يف املغازي والطربي عن ابن إِسحاق وهكذا ذكره حيىي ابن إسحق،رواه ) ٢(
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، ١يدعوين أن أتبعه على دينه، أو أن نعطيه مالنا على أرضنا واألرض أرضنا: ثالث خصال إىل أرسل إيلّ يدعوين 
فهلم نتبعه على دينه أو  ،واهللا لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب لتؤخذنَّ ما حتت قدمي ،إليه احلرب أو نلقي 

تدعونا إىل أن نذر : الواوق ،فنخروا خنرة رجل واحد حىت خرجوا من برانسهم ،نعطيه مالنا على أرضنا 
: وملكه، قال النصرانية أو نكون عبيداً ألعرايب جاء من احلجاز؟ فلما ظن أنهم إن خرجوا أفسدوا عليه رفاقهم  

   .إمنا قلت ذلك لكم ألعلم صالبتكم على أمركم
اللسان  عريب أُدع يل رجالً حافظاً للحديث : مث دعا رجالً من عرب تجيب كان على نصارى العرب قال

هذا الرجل، فما  إذهب بكتايب إىل : فجاءين فدفع إيلّ هرقل كتاباً باين فقال ،أبعثه إىل هذا الرجل جبواب كتابه
بشيء؟ وانظر إذا قرأ  نظر هل يذكر صحيفته اليت كتب إيلّ ا: صغيت من حديثه فاحفظ منه ثالث خصال

حىت جئت تبوك فإذا هو  يء يريبك؟ فانطلقت بكتابه كتايب هل يذكر الليل؟ وانظر يف ظهره هل به من ش
. أمشي حىت جلست بني يديه فأقبلت . ها هوذا: لأين صاحبكم؟ قي: جالس بني أصحابه على املاء، فقلت
هل لك يف احلنيفية ملّة أبيكم : فقال. تنوخ أنا أحد : ممن أنت؟ قلت: فناولته كتايب فوضعه يف حجره مث قال

إِنك ال تهدي من  ﴿: قال. عنه حىت أرجع إليهم إين رسول قوم وعلى دين قوم، ال أرجع  :إبراهيم؟ قلت
يندتهبِالْم لَمأَع وهاُء وشي ني مدهي اللَّه نلَكو تببيا أخا تنوخ إين كتبت بكتايب إىل  )٥٦:القصص) (أَح

صاحبكم بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس جيدون  وكتب إىل . ملكه فخرقها واهللا مخرقه ومخرق ٢النجاشي
إحدى الثالثة اليت أوصاين ا، وأخذت سهماً من جعبيت فكتبتها يف  هذه : قلت ،منه بأساً ما دام يف العيش خري

 ،عاويةم: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: رجالً عن يساره فقلت مث إنه ناول الصحيفة  ،جلد سيفي
فأين النار؟ فقال رسول . يدعوين إىل جنة عرضها السماوات واألرض أُعدت للمتقني : فإذا يف كتاب صاحيب

فلما فرغ   ،فأخذت سهماً من جعبيت فكتبته يف جلد سيفي ،)سبحان اهللا فأين الليل إِذا جاء النهار؟:( اهللا 
: قال )سفْر مرملون دت عندنا جائزة جوزناك ا، إنا إنَّ لك حقاً وإنك لرسول، فلو وج(: من قراءة كتايب قال

 مث قال رسول اهللا . عثمان : فناداه رجل من طائفة الناس أن أجوزه، ففتح رحله، فإذا هو يأيت حبلَّة؟ قيل
فلما خرجت من طائفة  ،فقام األنصاري وقمت معه  ،أنا: فقال فىت من األنصار ،)من يرتل هذا الرجل؟:(
فيه بني  يا أخا تنوخ، فأقبلت أهوي حىت كنت قائماً يف جملسي الذي كنت : فقال، اهللا  س ناداين رسولال

يف موضع  ، فجلْت يف ظهره، فإذ أنا خبامت )أمضِ ملا أُمرت به.. ها هنا (: يديه، فحلَّ حبوته عن ظهره فقال
  .غضروف الكتف مثل احلجمة

من قريش ـ  أنَّ هرقل أرسل إليه يف ركب : با سفيان أخربهأن أـ رضي اهللا عنه ـ عن ابن عباس و
. ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء  وكانوا جتّاراً بالشام ـ يف املدة اليت كان رسول اهللا 

الذي يزعم أيكم أقرب نسباً ذا الرجل : ودعا بالترمجان فقال فدعاهم يف جملسه وحوله عظماء الروم مث دعاهم 
مث قال . أدنوه مين وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره: أقرم نسباً، قال أنا : فقلت: أبو سفيان: أنه نيب؟ قال

                                                
 )سالم للعاملني(و) مثار من شجرة النبوة(رسالة : يعين اجلزية، وهي أعمق من أن ترتبط باملال وحده انظر) ١(
 .فقد رأينا جواب النجاشي .. هكذا ورد، ورمبا املراد كسرى ) ٢(



 ٥٧٥

هذا عن هذا الرجل فإن كذبين فكذِّبوه، فواهللا لوال أن يؤثروا عين كذباً لكذبت  إين سائل : لترمجانه قل هلم
   .عنه

القول  فهل قال هذا : قال. هو فينا ذو نسب: كيف نسبه فيكم؟ قلت: لمث كان أول ما سألين عنه أن قا
الناس اتبعوه أم  فأشراف : قال. ال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: قال. ال: منكم أحد قط قبله؟ قلت

فهل يرتد أحد منهم  : قال. بل يزيدون: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: قال. بل ضعفاؤهم: ضعفاؤهم؟ قلت
خيف مدة ال ندري ما هو فاعل  ال، وحنن منه : فهل يغدر؟ قلت: قال. ال: طة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلتس

: قال. نعم: فهل قاتلتموه؟ قلت: ومل يمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غري هذه الكلمة ـ قال: فيها ـ قال
: يقول: ماذا يأمركم؟ قلت: قال. وننال منهسجال، ينال منا  احلرب بيننا وبينه : فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت

   .واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلَة اعبدوا اهللا وحده وال تشركوا به شيئاً، 
قل له سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل فتبعث يف نسب : فقال الترمجان

القول قبله  لو كان أحد قال هذا : منكم هذا القول قبله، فذكرت أن ال، فقلت هل قال أحد: وسألتك. قومها 
فلو كان من آبائه  هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن ال، : لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتم

ذكرت أن يقول ما قال، ف هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن : وسألتك. رجل يطلب ملك أبيه: منَلك، قلت
أشراف الناس اتبعوه أم : وسألتك . ال، قد أعرف أنه مل يكن ليذَر الكذب على الناس ويكذب على اهللا

أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم : وسألتك . ضعفاؤهم، فذكرت أنَّ ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل
طة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن أحد منهم سخ أيرتد : وسألتك. يزيدون، وكذلك أمر اِإلميان حىت يتم

. هل يغدر، فذكرت أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر: وسألتك. القلوب ال، وكذلك اِإلميان حني ختالط بشاشته 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً، وينهاكم عن عبادة األوثان،  مب يأمركم، : وسألتك

وقد كنت أعلم أنه . والعفاف، فإن كان ما تقول حقّاً فسيملك موضع قدمي هاتني بالصالة والصدق ويأمركم 
  . قدميه خارج مل أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن  

بسم :( يهفدفعه إىل هرقل فإذا ف. بصرى الذي بعث به مع دحية إىل عظيم  مث دعا بكتاب رسول اهللا 
فإين : اهلدى، أما بعد من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع . اهللا الرمحن الرحيم

قُلْ ياأَهلَ  ﴿و عليك إِمث األريسيني فإن تولَّيت فإنّ . أدعوك بدعاية اِإلسالم، أسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني
نشرِك بِه شيئاً والَ يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من  ى كَلمة سوآء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد إِالَّ اللَّه والَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَ

  ) ٦٤: آل عمران(  ﴾ دون اللَّه فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ 
فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، وارتفعت األصوات : انقال أبو سفي

فما . ملك بين األصفر لقد أمر أمر ابن أيب كبشة، إنه خياف : فقلت ألصحايب ـ حني خرجنا ـ ،وأُخرجنا 
   .زلت موقناً أنه سيظهر حىت أدخل اهللا علي اِإلسالم

إيلياء  إيلياء وهرقَل أُسقُف على نصارى الشام حيدث أنّ هرقل حني قدم وكان ابن الناطور صاحب : قال
هرقل حزاء ينظر  وكان : قال ابن الناطور. قد استنكرنا هيئتك: أصبح يوماً خبيث النفس، فقال بعض بطارقته
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خيتنت من هذه  فمن ،ظهر إين رأيت حني نظرت يف النجوم ملك اخلتان قد : فقال هلم حني سألوه. يف النجوم
. ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود ليس خيتنت إال اليهود وال يهمنك شأم، واكتب إىل مدائن : األمم؟ قالوا

فلما استخربه  فخبرهم عن خرب رسول اهللا  فبينما هم على أمرهم أُتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان 
. هم خيتتنون :فنظروا إليه فحدثوه أنه خمتنت، وسأله عن العرب فقال ال؟ إذهبا فانظروا أخمتنت هو أم : هرقل قال
مث كتب إىل صاحب له برومية ـ وكان نظريه يف العلم ـ وسار . األمة قد ظهر هذا ملك هذه : فقال هرقل

. وهو نيب إىل محص فلم يرِم حبمص حىت أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النيب  هرقل 
يا معشر الروم، هل لكم : فقال ذن هرقل لعظماء الروم يف دسكرة له حبمص، مث أمر بأبواا فغلِّقت، مث اطَّلع فأ

فحاصوا حيصة حمرِ الوحش إىل األبواب  وأن يثبت لكم ملككم، فتتابعوا هلذا النيب؟  ،يف الفالح والرشد
إني إنما قلت مقاليت : وقال. ردوهم علي: اِإلميان قال فلما رأى هرقل نفرم وأيس من . فوجدوها قد غُلِّقت

  .١فكان ذلك آخر شأن هرقل. فسجدوا له ورضوا عنه آنفاً أخترب ا شدتكم على دينكم؛ فقد رأيت، 
أن رسول : ـ رضي اهللا عنه ـ عباس  ابن ما حدث به كسرى ملك فارس إىل  كتابه ومما ورد يف 

أن يدفعه إىل عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إىل  وأمره  ،ع رجل إىل كسرىبعث بكتابه م اهللا 
أن يمزقوا كلَّ  فدعا عليهم رسول اهللا : فحسبت أنَّ ابن املسيب قال : كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، قال

  . ٢ممزق
 ات يوم على املنرب خطيباً،قام ذ رسول اهللا  أنَّ ـ رضي اهللا عنه ـ عبد الرمحن بن عبد القاري  وحدث

فال ختتلفوا علي  ،فإني أريد أن أبعث بعضكم إىل ملوك األعاجم: أما بعد : فحمد اهللا وأثىن عليه وتشهد، مث قال
يا رسول اهللا، إِنا ال خنتلف عليك يف شيء : فقال املهاجرون. على عيسى بن مرمي كما اختلفت بنو إسرائيل 

فأمر كسرى بإيوانه أن يزين، مث أذن لعظماء فارس، مث . فبعث شجاع بن وهب إىل كسرى . أبداً، فمرنا وابعثنا
فقال شجاع بن . منه أن يقبض  فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول اهللا . لشجاع بن وهب أذن 
لكتاب، مث دعا كاتباً له ادنه، فدنا فناوله ا: كسرى فقال  ال، حىت أدفعه أنا إليك كما أمر رسول اهللا : وهب

  ) من حممد بن عبد اهللا ورسوله إىل كسرى عظيم فارس( :من أهل احلرية فقرأه فإذا فيه
يعلم ما فيه، وأمر  ومزق الكتاب قبل أن  ،وغضب ،وصاح ،بنفسه رسول اهللا  أفأغضبه حني بد: قال

ما أبايل على أي الطريقني  واهللا، : قالفلما رأى ذلك قعد على راحلته مث سار مث . بشجاع بن وهب فأُخرج
كسرى سورة غضبه بعث إىل شجاع ليدخل عليه،  وملا ذهب عن : قال أكون إِذْ أديت كتاب رسول اهللا 

أخربه مبا كان من أمر كسرى  قدم شجاع على النيب  فلما . فالتمس فلم يوجد، فطُلب إِىل احلرية فَسبق
   ٣)مزق كسرى ملكه:( فقال رسول اهللا   ومتزيقه لكتاب رسول اهللا 

                                                
ه بقية اجلماعة إِال ابن ماجه من طرق عن روافاظ يطول استقصاؤها؛ وصحيحه بأل البخاري يف مواضع كثرية يف رواه ) ١(

أبو نعيم يف ، ومثله ابن إِسحاق عن الزهري بطوله، ورواه عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس الزهري عن 
 .دالئل النبوة بنحوه مطوالً، والبيهقي ذا اِإلسناد بنحوه

 .البخاريرواه ) ٢(
 .٣/٥٠٧: السرية النوية البن كثري: انظر) ٣(
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وقرأه  إىل كسرى  ملَّا قُدم كتاب رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ سلَمة بن عبد الرمحن  عن أيب و
باحلجاز رجلَني جلْدين من  ومزقه كتب إىل باذان ـ وهو عامله باليمن ـ أن أبعث إىل هذا الرجل الذي 

حاسباً بكتاب فارس ـ وبعث معه رجالً  وكان كاتباً  ،ث باذان قهرمانه ـ وهو أبانوهفبع ،عندك فلْيأتياين به
يأمره أن يتوجه معهما إىل كسرى، وقال  رسول اهللا  وكتب معهما إىل  ،)جد مجرية(من الفرس يقال له 

رجاالً من قريش جتّاراً  فخرجا حىت قدما الطائف، فوجدا ،وما هو وكلِّمه وائتين خبربه  ،نظر إىل الرجلا: لقهرانه
فخرجا حىت قدما  ،كُفيتم الرجل. قد نصب له كسرى: فقالوا ،هو بيثرب واستبشروا: فقالوا  ،فسأالهم عنه

. إنَّ كسرى كتب إىل باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثين لتنطلق معي: فكلّمه أبانوه، فقال املدينة، 
كسرى وسلّط عليه ابنه  بأن اهللا قتل  فلما غدوا عليه أخربمها رسول اهللا ، )إرجعا حىت تأتياين غداً(: فقال 

إن (: وقوال له ،نعم(: باذان؟ قال أتدري ما تقول؟ أنكتب ذا إىل : فقاال. يف ليلة كذا من شهر كذا )شريويه(
فقدما على . هب وفضةكانت أُهديت له فيها ذ منطَقة  )جد مجرية(مث أعطى  ،)أسلمت أعطيتك ما حتت يديك

: أما بعد): شريويه(فلم يلبث أن قدم عليه كتاب . قال ولننظرن ما  ،ما هذا بكالم ملك: فقال. باذان فأخرباه
يستحلُّ من قتل أشرافها؛ فخذْ يل الطاعة ممن قبلك وال تهجنِ الرجل  فإني قتلت كسرى غضباً لفارس ملا كان (

إن هذا الرجل لنيب مرسل، فأسلم وأسلمت األبناء من : ، فلما قرأه قال)بشيء الذي كتب لك كسرى بسببه 
  . ١باليمن مجيعاً آل فارس من كان منهم 

إىل كسرى بن هرمز ملك ـ رضي اهللا عنه ـ وبعث عبد اهللا بن حذافة : عن زيد بن أيب حبيب قالو
سالم على من اتبع . كسرى عظيم فارس من حممد رسول اهللا إىل. بسم اهللا الرمحن الرحيم:( فارس وكتب معه

بدعاء  وآمن باهللا ورسوله، وشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله؛ وأدعوك  اهلدى 
تسلم تسلَم، وإن  فإن . اهللا، فإني أنا رسول اهللا إىل الناس كافة ألنذر من كان حياً وحيق القول على الكافرين

   )إمث اوس عليك أبيت فإن
فذكر ما  مث كتب كسرى إىل باذام ـ : قال. يكتب إيلّ ذا وهو عبدي: فلما قرأه شقَّه وقال: قال

  .٢تقدم
كسرى إىل عامله على أرض اليمن  بعث  ملا بعث رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب بكْرة و

فلْيكف : بلغين أنه خرج رجل قبلك يزعم أنه نيب فقل له  إِنه :وكان يقال له بادام ـ ـومن يليه من العرب 
فقال رسول . فقال له هذا فجاء رسول بادام إىل النيب : قال. قومه أو ألبعثن إليه من يقتله أو يقتل  ،عن ذلك

رسول  فقال له فأقام الرسول عنده،  ،)ولكن اهللا عز وجلّ بعثين ،لو كان شيء فعلته من قبلي كففت:(  اهللا 
قال فكتب قوله يف  ،)قيصر بعد اليوم وال  ،وال كسرى بعد اليوم؛ وقتل قيصر ،إن ريب قتل كسرى:(  اهللا 

رجع إىل بادام فإذا كسرى قد مات، وإذا  مث . الساعة اليت حدثه واليوم الذي حدثه والشهر الذي حدثه فيه

                                                
أبو سعيد النيسابوري يف كتاب شرف املصطفى وهكذا حكاه أبو نعيم األصبهاين يف الدالئل عن ابن إِسحاق بال رواه ) ١(

 )أبانوه(ووافق على تسمية رفيقه  )خرخسرة( إسناد، لكن مساه 
 .ابن جرير من طريق ابن إسحاقرواه ) ٢(
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  .١قيصر قد قتل
قيصر ـ فذكر احلديث كما  بكتاب إىل  بعثين رسول اهللا : القـ رضي اهللا عنه ـ عن دحية الكليب و

وعنده رسلُ عمالِ كسرى على  مث خرج دحية إىل النيب : آخره ؛ ويف ـ إىل قيصر  تقدم يف كتابه 
لتكفيني رجال خرج من أرضك يدعوين إىل دينه، : إليه وكتب إىل صاحب صنعاء يتوعده يقول صنعاء، بعثهم 

مخسة وعشرين رجالً   فبعث صاحب صنعاء إىل رسول اهللا . اجلزية، أو ألقتلنك، أو ألفعلن بك أؤدي أو 
مخس عشرة ليلة، فلما مضت مخس عشرة ليلة  فلما قرأ صاحبهم تركهم  فوجدهم دحية عند رسول اهللا 

فانطلقوا فأخربوه  ،)قتل ربه الليلة إِنَّ ربي: صاحبكم فقولوا له إذهبوا إىل (: فلما رآهم دعاهم فقال. تعرضوا له
ما رأينا ملكاً أهنأ منه ميشي فيهم ال : أخربوين كيف رأيتموه؟ قالوا: قال . إحصوا هذه الليلة: فقال. بالذي صنع

  . ٢مث جاء اخلرب أن كسرى قُتل تلك الليلة: قال دحية. يحرس، ال يرفعون أصوام عنده خياف شيئاً، مبتذالً ال 
ـ رضي اهللا عبد اهللا بن عبد القارىء ما حدث به املقوقس ملك اِإلسكندرية إىل  كتابه يف  ومما ورد

حاطب بن أيب بلْتعة إىل املُقَوقس صاحب اِإلسكندرية، فمضى بكتاب رسول  بعث  أن رسول اهللا : عنه ـ 
وأهدى له مع حاطب كسوة   يب فقَبل الكتاب، وأكرم حاطباً وأحسن نزله، وسرحه إىل الن. إليه اهللا 

   .٣حملمد بن قيس العبدي رسول اهللا  فوهبها  ،إحدامها أُم إبراهيم، وأما األخرى: وبغلة بِسرجها وجاريتني
إىل املقوقس ملك اِإلسكندرية،  بعثين رسول اهللا : قالـ رضي اهللا عنه ـ عن حاطب بن أيب بلتعة و

إني : مرتله وأقمت عنده، مث بعث إيلّ وقد مجع بطارِقَته وقال زلين يف فأن فجئته بكتاب رسول اهللا : قال
بل هو : أخربين عن صاحبك أهو نيب؟ قلت: هلُم؛ قال: قال قلت سائلك عن كالم فأحب أن تفهم عين، 

: كان هكذا مل يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إىل غريها؟ قال قلت فما له حيث : قال ،رسول اهللا
فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه أال : قلت. بلى: ؟ قال٤تشهد أنه رسول اهللا يسى بن مرمي أليس ع

أنت حكيم قد جاء من عند : عليهم بأن يهلكه اهللا حيث رفعه اهللا إىل السماء الدنيا؟ فقال يل يكون دعا 
  . رقونك إىل مأمنكهذه هدايا أبعث ا معك إىل حممد، وأرسل معك ببذْرقة يبذ . حكيم

 واحدةً وهبها رسول اهللا  ثالث جوارٍ منهن أُم إبراهيم ابن رسول اهللا  فأدى إىل رسول اهللا : قال
  . ٥بطُرف من طُرفهم حلسان بن ثابت األنصاري، وأرسل إليه 

: ونسقال يـ سلَمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده ما حدث به  أهل جنرانإىل  كتابه ومما ورد يف 
باسم إِله :( ١)طاس سليمان(: عليه كتب إىل أهل جنرن قبل أن يرتل  إنَّ رسول اهللا  :وكان نصراياً فأسلم ـ 

                                                
 .كثري بن زياد وهو ثقة؛ وعند أمحد طرق منه، وكذلك البزار ورجاله رجال الصحيح غري : وقال اهليثمي  ،الطرباين رواه) ١(
 .إبراهيم بن إمساعيل عن أبيه وكالمها ضعيف: فيه قال اهليثمي  ،البزاررواه ) ٢(
 .البيهقيرواه ) ٣(
من هذه ) اهللا جل جالله(كان يقول بذلك فرق كثرية، انظر رسالة  وقد.. وهذا ألن من املسيحيني من يعتقد بنبوة املسيح ) ٤(

 .السلسلة
 .البيهقيرواه ) ٥(
 .أي سورة النمل) ١(
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أنتم، فإني أمحد  سلْم : من حممد النيب رسول اهللا إىل أسقف جنران وأهل جنران. إبراهيم وإسحاق، ويعقوب
عبادة العباد، وأدعوكم إىل  أدعوكم إىل عبادة اهللا من  فإين: أما بعد. إليكم إله إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب

   )والسالم . والية اهللا من والية العباد؛ فإن أبيتم فاجلزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم حبرب
له  فلما أتى األسقُف الكتاب وقرأه فَظع به وذعر به ذعراً شديداً، وبعث إِىل رجل من أهل جنران يقال 

األيهم وال السيد، وال  ة ـ وكان من همدان ومل يكن أحد يدعى إِذا نزلت معضلة قبله، ال شرحبيل بن وداع
قد : أبا مرمي، ما رأيك؟ فقال شرحبيل يا : فقال األسقف. إىل شرحبيل فقرأه هالعاقب ـ فدفع األسقف كتاب

كون هذا هو ذاك الرجل، ليس يل يف أمر يؤمن أن ي علمت ما وعد اهللا إبراهيم يف ذرية إمساعيل من النبوة، فما 
تنح : ألشرت عليك فيه برأي واجتهدت لك، فقال له األسقف النبوة رأي، ولو كان يف أمر من أمور الدنيا 

فبعث األسقف إىل رجل من أهل جنران يقال له عبد اهللا بن شرحبيل . ناحية فاجلس، فتنحى شرحبيل فجلس 
: ، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال مثل قول شرحبيل، فقال األسقفحمري وهو من ذي أصبح من 

فبعث األسقف إىل رجل من أهل جنران يقال له جبار بن فيض من . فتنحى عبد اهللا فجلس ناحية تنح فاجلس، 
وعبد  ل شرحبيل احلارث بن كعب أحد بين احلماس، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قو بين 

   .اهللا، فأمره األسقف فتنحى فجلس ناحية
واملسوح  أمر األسقف بالناقوس فضرب به ورفعت النريان  ،فلما اجتمع الرأي منهم على تلك املقالة مجيعاً

ان يف بالناقوس، ورفعت النري يف الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإِذا كان فزعهم ليالً ضربوا 
أعاله وأسفله، وطول الوادي مسرية يوم  الصوامع، فاجتمعوا حني ضرب بالناقوس ورفعت املسوح أهل الوادي 

 فقرأ عليهم كتاب رسول اهللا . ألف مقاتل للراكب السريع، وفيه ثالث وسبعون قرية وعشرون ومائة 
رحبيل بن وداعة اهلمداين وعبد اهللا بن أهل الرأي منهم على أن يبعثوا ش فاجتمع رأي . وسأهلم عن الرأي فيه

فانطلق الوفد حىت إذا كانوا باملدينة ، فيض احلارثي فيأتوم خبرب رسول اهللا  شرحبيل األصبحي وجبار بن 
مث انطلقوا حىت أتوا رسول اهللا . ثياب السفر عنهم ولبسوا حلُالً هلم جيروا من حبرة وخواتيم الذهب وضعوا 

  اراً طويالً فلم يكلمهم وعليهم فسلَّم وا لكالمهعليهم، وتصد تلك احللل وخواتيم الذهب وا عليه فلم يرد .
هلم ـ فوجدومها يف ناس من  وكانا معرفة ـ فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف 

كم كتب إلينا كتاباً فأقبلنا جميبني له، إن نبي يا عثمان، ويا عبد الرمحن، : املهاجرين واألنصار يف جملس فقالوا
طويالً فأعيانا أن يكلمنا؟ فما الرأي منكما؟ أترون  فأتيناه فسلَّمنا عليه فلم يرد سالمنا، وتصدينا لكالمه اراً 

ما ترى يا أبا احلسن يف هؤالء القوم؟ فقال علي : وهو يف القوم ـ  أن نرجع؟ فقاال لعلي بن أيب طالب ـ 
ففعلوا . أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم هذه ويلبسوا ثياب سفرهم مث يعودوا إِليه أرى : عبد الرمحنلعثمان و

 مث سأهلم  ،)والذي بعثين باحلق لقد أتوين املرة األوىل وإنَّ إِبليس ملعهم(: سالمهم، مث قال فسلَّموا عليه فرد
  وسألوه

إىل األسقُف، فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه  اهللا رسول  فدفع الوفد كتاب : وفيه.. إىل آخر اخلرب 
قد : ذلك فقال له األسقُف عند  ببشر ناقته، فَتعس بشر غري أنه ال يكين عن رسول اهللا  ومها يسريان إذ كَبت 
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 رسول اهللا  ال جرم ـ واهللا ـ ال أحلُّ عنها عقداً حىت آيت: فقال له بِشر. ـ واهللا ـ تعست نبياً مرسالً
أفهم عين إنما قلت هذا ليبلغ عين العرب خمافة : وثَىن األسقف ناقته عليه فقال له فصرف وجه ناقته حنو املدينة 

. حقه أو رضينا بصوته أو خبعنا هلذا الرجل مبا مل تبخع به العرب، وحنن أعزهم وأمجعهم داراً أن يروا أنا أخذنا 
ظهره ـ  بل ما خرج من رأسك أبداً، فضرب بشر ناقته ـ وهو مولِّي األسقف ال واهللا ال أق: بشر فقال له 

  : وارجتز يقول
  معترضاً يف بطنها جنينها         إليك تغدو قَلقاً وضينها 

  خمالفاً دين النصارى دينها
راهب فأتى ال. جنران ودخل الوفد : قال. فأسلم، ومل يزل معه حىت قتل بعد ذلك حىت أتى رسول اهللا 

إِنَّ نبياً بعث بتهامة ـ فذكر ما كان من وفد جنران إىل : فقل له. ابن أيب مشر الزبيدي وهو يف رأس صومعته
أنزلوين، : فأبوا، وأنَّ بشر بن معاوية دفع إليه فأسلم ـ فقال الراهب وأنه عرض عليهم املالعنة  رسول اهللا 

البرد  منها هذا  ه، فأخذ معه هدية وذهب إىل رسول اهللا فأنزلو: قال. هذه الصومعة وإال ألقيت نفسي من 
الوحي، مث رجع إىل قومه ومل يقدر له  يسمع  فأقام مدة عند رسول اهللا . الذي يلبسه اخللفاء، وقَعب، وعصا

ومعه   وأن األسقُف أبا احلارث أتى رسول اهللا  اِإلسالم ووعد أنه سيعود فل يقدر له حىت تويف رسول اهللا
وألساقفة  والعاقب ووجوه قومه، فأقاموا عنده يسمعون ما يرتل اهللا عليه، وكتب لألسقف هذا الكتاب  السيد 

من حممد النيب لألسقف أيب احلارث، وأساقفة جنران، وكهنتهم، . بسم اهللا الرمحن الرحيم(  جنران بعده
ورسوله، ال يغيِر أسقف من أسقفته وال راهب من  جوار اهللا: وكل ما حتت أيديهم من قليل كثري ورهبام، 

جوار اهللا  . رهبانيته وال كاهن من كهانته وال يغير حق من حقوقهم، وال سلطام وال ما كانوا عليه من ذلك 
  ١)ورسوله أبداً ما أصلحوا ونصحوا عليهم غري مبتلني بظلم وال ظاملني

جاءنا : قالـ رضي اهللا عنه ـ مرثَد بن ظبيان دث به ما ح بكر بن وائلإىل  كتابه ومما ورد يف 
بكر  إىل  من رسول اهللا ( :فما وجدنا له قارئاً يقرأ علينا حىت قرأه رجل من ضبِيعة  كتاب من رسول اهللا 

  ٢)أسلموا تسلموا: بن وائل
وفد رِفاعة بن زيد : عمري بن مقبل اجلُذامي عن أبيه قالما حدث به بين جذامة إىل  كتابه ومما ورد يف 

إين بعثته إىل قومه عامة : من حممد رسول اهللا لرفاعة بن زيد:( فكتب له كتاباً، وفيه  اجلُذامي على رسول اهللا 
فمن آمن ففي حزب اهللا وحزب رسوله، ومن أدبر فله أمان : رسوله ومن دخل فيهم، يدعوهم إِىل اهللا وإىل 

   )شهرين
  .١ذكر احلديثف، فلما قدم على قومه أجابوه

..  أيام رسول اهللا .. لقد أعدت أذهاننا إىل تلك األيام اجلميلة .. بورك فيك يا شيخنا : قال ديدات
                                                

 .البيهقيرواه ) ١(
 .البزار وأبو يعلَى والطرباين يف الصغري مبعناه وأمحد رواه ) ٢(
عاً خمتصراً عن ابن إسحاق، ويف املتصل مجاعة مل أعرفهم، ومنقط رواه الطرباين متصالً هكذا، : قال اهليثمي  ،الطرباينرواه ) ١(

 .وإسنادمها إىل ابن إِسحاق جيد
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  .ما أشد شوقنا إليه
  .إن شوقنا إليه يدعونا إىل أن نبذل كل جهد لتبليغ ما أمرنا بتبليغه، ال نألو يف ذلك جهدا: قال الكواكيب

مل يترك  يستعمل وسيلة الكتابة ليبلغ ما أمر بتبليغه، فرسول اهللا   لقد رأينا رسول اهللا: قال القمي
  .أحدا يف زمنه له سلطة إال كتب إليه، أو أرسل إليه من يبلغه

فما أكثر الوسائل اليت لو .. أما يف عصرنا .. لقد كانت الكتابة هي الوسيلة املتاحة : قال الشعراوي
  . أفواجاأحسنا استعماهلا لدخل الناس يف دين اهللا

  .فاذكر لنا من الوسائل ما ترى على الدعاة إىل اهللا استعماله لتبليغ رسالة اهللا للعاملني: قال شكيب
  ..  التمثيل :أول ما أراه من وسائل: قال الشعراوي

  ؟!التمثيل : صاح اجلمع متعجبني
  وأنت الشيخ الوقور؟.. أتقول هذا : قال القمي

، وأنا أرى بشر عصرنا ال يستغرقون يف شيء، كما يستغرقون يف مشاهدة وما يل ال أقوله: قال الشعراوي
  األفالم والتمثيليات واملسرحيات؟

الشك أنك تعرفهم، وتعرف موقفهم من هذا .. ولكن ذلك قد يؤلب علينا بعض املتزمتني : قال شكيب
  .هم ال يرضون إال بالوسائل اليت نصت عليها السنة.. ومثله 

  نصت السنة على هذا؟ فقد: قال الشعراوي
  أين ذلك؟ : قالوا متعجبني
  أمل تقرأوا حديث األبرص واألقرع واألعمي؟: قال الشعراوي

  .. بلى : قالوا
فقد مثّل املَلَك دور الفقري حني سأل األعمى، واألبرص، واألقرع كما هو معروف يف : قال الشعراوي

  .١احلديث
 فية الصالة، ومل يرد الصالة ـ وقتئذ ـ لذاا، وإمنا أرادقام بتمثيل كي بل إن النيب .. ليس ذلك فقط 

، )أي على درجات املنرب( صلى عليه  رأيت رسول اهللا : تعليم الناس، فعن سهل ـ رضي اهللا عنه ـ قال
وكرب وهو عليها، مث ركع وهو عليها، مث نزل القهقري، فسجد يف أصل املنرب مث عاد، فلما فرغ أقبل على 

   ٢)أيها الناس؛ إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب، ولتعلّموا صاليت( :الناس، فقال

رجال ال  ـ ومها طفالنـ رأيا ، وسيدا شباب أهل اجلنة، فقد روي أما  ومثل سبطا رسول اهللا 
يا عم، يزعم هذا أنه حيسن الوضوء، : قاال لهه، فعلى طريقة لطيفة لكي ال جيرحا كربياء احيسن الوضوء، فاتفق

أمامه أحسن ما يكون الوضوء، وفهم الرجل  آوأن حتكم بيننا؟، فتوض ،أحسن؛ فنرجوك أن تنظر إليناوأين ال 
  .يا بين أنا عمكم اجلاهل ال أنتما: وقال

                                                
 . رواه البخاري ومسلم) ١(
 . رواه البخاري ومسلم) ٢(
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كنا جلوسا عند النيب  :قالـ رضي اهللا عنه ـ عن أنس ملا اقتضى املقام ذلك، ف ومثل بعض صحابته 
 فطلع  ،فلما كان الغد قال مثل ذلك ،فطلع رجل من األنصار ،نةيطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجل :فقال

فأقسمت أين ال  ،إين الحيت أيب: فقال ، فتبعه عبد اهللا بن عمرو بن العاص ،مث يف اليوم الثالث ،ذلك الرجل
كان عبد اهللا حيدث أنه  :قال أنسـ نعم : فإن رأيت أن تؤويين إليك حىت متضي فعلت قال  ،عليه ثالثا أدخل

فذكر ـ تقلب على فراشه ـ فلم أره يقوم من الليل شيئا غري أنه إذا تعار من الليل ـ ات معه تلك الثالث ب
فكدت أحتقر عمله  ،غري أين مل أمسعه يقول إال خريا: قال عبد اهللا  ،وكرب حىت يقوم لصالة الفجر ،اهللا تعاىل

يطلع عليكم  :يقول ن مسعت رسول اهللا يا عبد اهللا مل يكن بيين وبني أيب غضب ، وال هجرة ولك: قلت 
فلم أرك  ،فأردت أن آوي إليك ألنظر عملك ألقتدي به ،فطلعت أنت الثالث مرات ،اآلن رجل من أهل اجلنة

ما هو إال ما رأيت غري أين ال أجد يف نفسي على أحد من : فما الذي بلغ بك ما قال؟ قال  ،تعمل كثري عمل
   .١هذه اليت بلغت بك وهي اليت ال نطيق: لى خري أعطاه اهللا إياه قال عبد اهللا املسلمني غشا، وال أحسد أحدا ع

فإن فيهم من عباقرة اإلخراج والتثميل ما .. ذا  ٢وسأبشر أهل بلدي.. نعم ما ذكرت : قال القمي
  .. ميلؤكم بالعجب 

إال ألنه يأتيين  ال الوسيلة واالستهالهذه ومل يدعين إىل ذكر .. ومثل ذلك أهل بلدي : قال الشعراوي
  .بني احلني واحلني من املمثلني الصادقني ما جعلين أشعر بأمهية هذه الوسيلة وضرورا

فنحن اآلن يف عامل ال يهتم لشيء كما يهتم .. ولكنها ال بد أن تكون يف مستوى التحدي : قال ديدات
  .باملتقن من األعمال
  .ميل إال يف اللباس الذي يليق بهال ينبغي أن يعرض اجل.. أجل : قال الشعراوي
وحنن نرى الدول الكربى تسوق أفكارها ومشاريعها عرب هذه .. وعرفنا أمهيته .. عرفنا هذا : قال ديدات

  .فحدثنا عن وسيلة أخرى.. الوسيلة 
.. فإن هلذه الكتابات مجهورا غفريا .. وغريها .. من شعر وقصة ومقالة  الكتابة األدبية: قال الشعراوي

  .من العجب أن نرى هذا النوع من الوسائل ال يهجم عليه إال من ال عالقه له بالدين، وال عالقة للدين بهو
لقد تركنا هذه الثغرة اخلطرية، فشوه الدين بسببها، واحنرف الناس، ألم ال .. صدقت : قال شكيب

  .جيدون من الروايات إال ما يغذي غرائزهم، وميأل نفوسهم بالشهوات
ال يقرؤها .. لقد ظللت دهرا من عمري أحلم بأن أبشر باإلسالم عن طريق رواية أكتبها : عراويقال الش

وعسى اهللا .. ولكن اهللا مل ييسر ذلك يل إىل هذا احلني .. قارئ إال وخيرج ممتلئا حبب اإلسالم، ونيب اإلسالم 
  .أن يأيت ـ بفضله ـ من الورثة من يفتح اهللا عليه يف هذا

  .دثنا عن وسيلة أخرىفح: قال ديدات

                                                
أمحد بإسناد على شرط البخاري ومسلم والنسائي ورواته احتجا م أيضا إال شيخه سويد بن نصر وهو ثقة وأبو رواه ) ١(

 .نحوهيعلى والبزار ب
 .أقصد إيران، فلها من اخلربة يف هذا  اال ما ميكنها من أداء هذه الرسالة أحسن وأكمل أداء) ٢(
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تلك اليت استأثر ا أتباع اهلوى ..  األناشيد واألغاين والرسوم وكل الفنون اجلميلة: قال الشعراوي
  .لينحرفوا بالنفوس عن رب العاملني

  أنت تعرف موقفهم؟.. ولكن الفقهاء : قال شكيب
شك أن ينفر الناس من أولئك يو.. ليس كل الفقهاء يقول ما يقول املتزمتون املنفرون : قال الشعراوي

  .الفقهاء، ومن فتاوى الضالل اليت ينشروا ليمنعوا الناس من الدخول يف دين اهللا أفواجا
  .فحدثنا عن وسيلة أخرى: قال ديدات

إا .. ، تلك اليت تصلنا بكل دار، بل بكل شخص الشبكة العنكبوتيةهذه اليت يسموا : قال الشعراوي
  .هللا تعاىل برمحته سلم إلينا مفاتيح العامل لنفتحها ذه الوسيلةوإن ا.. فتح من اهللا 

.. بأي سالح تفتح رومية : وأقول.. لفتح رومية  لقد كنت أعجب من ذكر رسول اهللا : قال شكيب
.. إىل أن رأيت هذه الشبكة، وهي تدخل بنا إىل كل بيت من رومية وغريها .. وحنن ال نأمن على أنفسنا منها 

  .هذا  السيف هو أصقل سيف، وأن املسافة بيننا وبينها ليست بعيدة فعرفت أن
ولكن الفرقة واخلالف الذي دب يف األمة احنرف ذه الوسيلة عن غاياا، فصارت يف أيدي : قال القمي

  .. أهل الصراع من املسلمني سيوفا مسلولة على إخوام من املسلمني 
رها إال إذا أحسنا استعماهلا، وعرفنا كيف ندخل إىل العامل من لن تؤيت هذه الوسيلة مثا: قال الشعراوي

  .خالهلا
  .فحدثنا عن وسيلة أخرى: قال ديدات

.. القنوات الفضائية اإلذاعية والتلفريونية والصحف واالت ومجيع وسائل اإلعالم : قال الشعراوي
أحسنا استعماهلا لدخل الناس يف ولو .. فإن هذه الوسائل تدخل كل البيت، وتسمع كل أذن، وتري كل بصر 

  .دين اهللا أفواجا
فهل لديك خطة عملية لتحقيق كل .. واستدللنا به على غريه .. لقد وعينا كل ما ذكرت : قال القمي

  .هذا
  .لقد ظللت طول عمري أحبث عن ذلك.. أجل : قال الشعراوي

كرته لك من األمساء اليت سبق يل ومل أمسع من حديثهم إال ما ذ.. اجتمعوا عليه، فراح يشرح هلم خطته 
   .أن مررت على أهلها
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  ـ التحدي ٧
إن ما ذكره شيخنا الشعراوي ييسر : بعد أن مكثوا مليا يتحدثون، ويسرون حبديثهم، قام ديدات، وقال

  .علي أن أذكر لكم خطيت
  .أنت حتمل خطة التحدي: قالوا
  .انال بالسيف والسن.. التحدي باحلجة والربهان .. أجل : قال

يكون لك حجة فيما تقوله، فال حيل المرئ أن يقدم على النصوص املقدسة ما من فهل لك : قال القمي
  ؟أمره حىت يستأذن أهله

لقد كان التحدي هو السالح الذي ..   وأوهلم موسى .. لدي حبمد اهللا الكثري .. أجل : قال ديدات
  .أقوى من حججهم مجيعا هلم أن حجة موسى استعمله لدعوة قومه، ومل يؤمن السحرة إال بعد أن ثبت 

قَالَ لَهم موسى ويلَكُم ) ٦٠(فَتولَّى فرعونُ فَجمع كَيده ثُم أَتى ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يذكر مشهد ذلك 
فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى  )٦١(لَا تفْتروا علَى اللَّه كَذبا فَيسحتكُم بِعذَابٍ وقَد خاب منِ افْترى 

) ٦٣(مثْلَى قَالُوا إِنْ هذَان لَساحران يرِيدان أَنْ يخرِجاكُم من أَرضكُم بِِسحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْ) ٦٢(
قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ ) ٦٤(فْلَح الْيوم منِ استعلَى فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد أَ

ِسه فَأَوجس في نفْ) ٦٦(قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى ) ٦٥(من أَلْقَى 
وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ) ٦٨(قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى ) ٦٧(خيفَةً موسى 

قَالَ َآمنتم ) ٧٠(هارونَ وموسى  فَأُلْقي السحرةُ سجدا قَالُوا َآمنا بِرب) ٦٩(ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتى 
م من خلَاف ولَأُصلِّبنكُم في لَه قَبلَ أَنْ َآذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِريكُم الَّذي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُ

ا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ النقَى جأَبا وذَابع ا ) ٧١(دني فَطَرالَّذو اتنيالْب نا ماَءنا جلَى مع كرثؤن قَالُوا لَن
تنا علَيه من إِنا َآمنا بِربنا ليغفر لَنا خطَايانا وما أَكْره) ٧٢(فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه الْحياةَ الدنيا 

ومن يأْته ) ٧٤(إِنه من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا يموت فيها ولَا يحيى ) ٧٣(السحرِ واللَّه خير وأَبقَى 
جنات عدن تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها ) ٧٥(مؤمنا قَد عملَ الصالحات فَأُولَئك لَهم الدرجات الْعلَا 

  )طه(﴾ )٧٦(وذَلك جزاُء من تزكَّى 
إن دالالته العظيمة هي اليت محلتين على أن أمحل سالح التحدي ألسري به يف .. أال ترون هذا املشهد؟ 

لديك حجة، فألقها كما ألقى السحرة عصيهم، فأنا  إن كانت: أخاطب كل من له حجة، وأقول له.. العامل 
  .موقن متاما بأن ما معي من اهلدي ال يعدله إال عصا موسى

  ما تقصد بذلك؟: قال الشعراوي
ومل .. لقد وفقين اهللا، فصرفت أكثر عمري أدرس امللل والنحل، والفلسفات واألفكار : قال ديدات

ومل أترك بلدة إال دخلتها، كما مل أترك فلسفة .. ق والغرب أكتف بذلك، بل عشت يف السند واهلند، والشر
وقد تبني يل من خالل كل ذلك أن كل ما متلكه تلك الشعوب هو جمرد ختييالت ال ختتلف كثريا .. إال قرأا 

  .عن ختييالت السحر
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نجد كثريا من وتبني يل أننا لو محلنا ما معنا من احلقائق املطلقة، وسرنا يف العامل نتحدى ا، فإنا س
  .السحرة الذين يسجدون هلا، ويذعنون

  .إن ذلك يستدعي معارف كثرية: قال القمي
  .فال ميكن ملن يريد أن خيوض البحار إال أن يكون خبريا بالسباحة.. ال بد من تلك املعارف : قال ديدات
الصحون اليت توضع ولكنا حنتاج إىل .. فما أكثر من لديه املعارف .. ليست املعارف فقط : قال القمي

فقد رأينا من اجلهلة من يضع أمجل املعارف وأطيب اللطائف يف صحون جنسة منتنة، .. فيها تلك املعارف 
  .فينفر الناس من الدين بسببها

خطة شاملة، تؤسس جليل ـ حبمد اهللا ـ فقد وضعت يف ذلك .. وهذا ما تبحث فيه خطيت : قال ديدات
  .لعامل، ولن ميلك العامل إال أن يسلم هلذه العصاحيمل عصا اإلسالم ليخاطب ا ا

  فكيف اهتديت إليها؟: قال شكيب
تريد أن تتثبت مما عنده، لتعرضه على  أحاديث الوفود اليت جاءت رسول اهللا كنت أقرأ : ديداتقال 

عن الرباء عن . .ما عندها، وقد استوقفين منها حديث هذا الوفد الذي سأقصه عليكم، لتمتلئوا مبا فيه من العربة 
 لينا، فلم جيبه، فقالإيا حممد اخرج : فقال ىل رسول اهللا إجاء رجل : قال ـ رضي اهللا عنه ـ بن عازب 

نا أتيناك إ: فقالوا، )ذاك اهللا عز وجل: ( فقال رسول اهللا ، ن ذمي لشنيإن محدي لزين وإيا حممد : األقرع
  ).ت خلطيبكم فليقلقد أذن: (، فقال لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا

احلمد هللا الذي له علينا الفضل وهو أهله، الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا : (فقام عطارد بن حاجب فقال
أمواال عظاما، نفعل فيها املعروف، وجعلنا أعز أهل املشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا يف الناس؟ 

ولكنا  ،كثرنا الكالمنا لو شئنا ألإد مثل ما عددنا، وألسنا برؤوس الناس وأويل فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعد
مث ، )وأمر أفضل من أمرنا ،ا توا مبثل قولناأأقول هذا ألن ت، نا نعرف بذلكإو، كثار فيما أعطانانستحي من اإل

  .جلس
فأجب الرجل يف  قم: (لثابت بن قيس بن مشاس أخي بين احلارث بن ا خلزرج فقال رسول اهللا 

رض خلقه، قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه، ومل احلمد هللا الذي السموات واأل: (ابت فقالفقام ث، )خطبته
ال من فضله، مث كان من قدرته أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خري خلقه رسوال أكرمه نسبا، إيك شئ قط 
عاملني، مث دعا الناس وأفضله حسبا، فأنز ل عليه كتابه وائتمنه على خلقه، فكان خرية اهللا من ال، وأصدقه حديثا

 ،حسابا وأحسن الناس وجوهاأميان به، فآمن برسول اهللا املهاجرون من قومه وذوي رمحه، أكرم الناس اىل اإل
جابة، واستجاب اهللا حني دعاه رسول اهللا حنن، فنحن أنصار اهللا ووزراء إوخري الناس فعاال، مث كان أول اخللق 
من باهللا ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه آورسوله، فمن  رسوله، نقاتل الناس حىت يؤمنوا باهللا

  )أقول قويل هذا وأ ستغفر اهللا يل وللمؤمنني واملؤمنات والسالم عليكم، يف اهللا أبدا، وكان قتله علينا يسريا
م يا فالن قم فقل أبياتا تذكر فيها فضلك وفضل قومك، فقا: لرجل منهم فقام الزبرقان بن بدر فقال

  : فقال
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ــا  ــي يعادلنـ ــال حـ ــرام فـ ــن الكـ   حنـ

   
  منـــا امللـــوك وفينـــا تنصـــب البيـــع

    
  وكــم قســـرنا مــن االحيـــاء كلـــهم  

   
  عنـــد النـــهاب وفضـــل العـــز يتبـــع

    
  وحنــن نطعــم عنــد القحــط مطعمنــا    

   
ــزع   ــؤنس القـ ــواء إذا مل يـ ــن الشـ    مـ

    
  ونطعـــم النـــاس عنـــد احملـــل كلـــهم

   
ــزع  ــؤنس القـ ــديف إذا مل يـ ــن السـ    مـ

    
ــ ــا تـ ــراممبـ ــا سـ ــاس تأتينـ   رى النـ

   
ــطنع   ــا مث نصـ ــل أرض هويـ ــن كـ    مـ

    
ــا   ــا يف أروقتنـ ــوم عبطـ ــر الكـ   فننحـ

   
ــبعوا    ــوا شـ ــا أنزلـ ــازلني إذا مـ   للنـ

    
  فـــال ترانـــا اىل حـــي نفـــاخرهم   

   
  إال اســـتفادوا فكـــانوا الـــرأس يقتطـــع

    
ــه   ــا يف ذاك نعرفــ ــن يفاخرنــ   فمــ

   
ــتمع   ــار تسـ ــوم واالخبـ ــع القـ   فريجـ

    
ــأىب  ــا وال يـ ــا أبينـ ــد إنـ ــا أحـ   لنـ

   
  إنـــا كـــذلك عنـــد الفخـــر نرتفـــع

    
جاءين رسوله : قال حسان،  فبعث إليه رسول اهللا  ،غائباـ رضي اهللا عنه ـ وكان حسان بن ثابت 

  : وأنا أقول، ىل رسول اهللا إفخرجت  ،جيب شاعر بين متيممنا دعاين ألإنه أفأخربين 
ــطنا  ــل وسـ ــول اهللا إذ حـ ــا رسـ   منعنـ

   
ــد     ــن مع ــف راض م ــى أن ــم عل    وراغ

    
ــا   ــني بيوتنـ ــل بـ ــا حـ ــاه ملـ   منعنـ

   
   بأســـيافنا مـــن كـــل بـــاغ وظـــامل 

    
  ببيــــت حريــــد عــــزه وثــــراؤه

   
ــاجم   ــط األعـ ــوالن وسـ ــة اجلـ    جبابيـ

    
ــدى    ــود والن ــؤدد الع ــد إال الس ــل ا   ه

   
ــائم   ــال العظـ ــوك واحتمـ ــاه امللـ    وجـ

    
فقام حسان  ،)فأجب الرجل ،قم يا حسان: (حلسان بن ثابت قال رسول اهللا  ،فلما فرغ الزبرقان

  : فقال
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ــوم   ــر وإخـ ــن فهـ ــذوائب مـ   إن الـ

   
ــع    ــاس تتبـ ــنة للنـ ــوا سـ ــد بينـ    قـ

    
ــريرته   ــت س ــن كان ــل م ــم ك  ــى   يرض

   
   تقــوى اإللــه وكــل اخلــري يصــطنع     

    
ــدوهم   ــروا عـ ــاربوا ضـ ــوم إذا حـ   قـ

   
   أو حــاولوا النفــع يف أشــياعهم نفعــوا     

    
ــة    ســـجية تلـــك منـــهم غـــري حمدثـ

   
ــق  ــدع  إن اخلالئـ ــرها البـ ــاعلم شـ    فـ

    
  إن كـــان يف النـــاس ســـباقون بعـــدهم

   
ــع    ــبقهم تبـ ــبق ألدىن سـ ــل سـ    فكـ

    
  ال يرقــع النــاس مــا أوهــت أكفهــم    

   
ــوا     ــا رقع ــون م ــدفاع وال يوه ــد ال    عن

    
ــبقهم    ــاز س ــا ف ــاس يوم ــابقوا الن   إن س

   
ــوا     ــدى متع ــد بالن ــل جم ــوا أه    أو وازن

    
ــهم  ــوحي عفتـ ــرت يف الـ ــة ذكـ   أعفـ

   
ــون ــع  ال يطمعــ ــرديهم طمــ    وال يــ

    
ــلهم   ــار بفضـ ــى جـ ــون علـ   ال يبخلـ

   
ــع     ــع طبـ ــن مطمـ ــهم مـ    وال ميسـ

    
  إذا نصـــبنا حلـــي مل نـــدب هلـــم   

   
ــذرع   ــية الـ ــدب اىل الوحشـ ــا يـ    كمـ

    
ــها   ــا خمالبـ ــرب نالتنـ ــمو إذا احلـ   نسـ

   
   إذا الزعـــانف مـــن أظفارهـــا خشـــعوا 

    
ــدوهم  ــالوا عــ ــرون إذا نــ   ال يفخــ

   
ــور وال هلـــ   ــال خـ ــيبوا فـ   عوان أصـ

    
ــع  ــوت مكتنـ ــوغى واملـ ــأم يف الـ   كـ

   
ــدع    ــاغها فـ ــة يف أرسـ ــد حبليـ    أسـ

    
ــبوا   ــوا إذا غض ــى عف ــا أت ــهم م ــذ من   خ

   
ــوا     ــذي منع ــر ال ــك األم ــن مه    وال يك

    
ــداوم   ــاترك عـ ــرم فـ ــإن يف حـ   فـ

   
   شـــرا خيـــاض عليـــه الســـم الســـلع 
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ــيعتهم   ــول اهللا شـ ــوم رسـ ــرم بقـ   أكـ

   
ــيع   ــواء والشــ ــت األهــ    إذا تفاوتــ

    
  هــدي هلــم مــدحيت قلــب يــوازره    أ

   
   فيمــا أحــب لســان حائــك صــنع     

    
  فـــإم أفضـــل األحيـــاء كلـــهم   

   
ــوا    ــول أو مسع ــد الق ــاس ج ــد بالن    إن ج

    
ن هذا الرجل ملؤتى له، خلطيبه أخطب إوأيب  : (قرع بن حابسفلما فرغ حسان بن ثابت من قوله قال األ

  )أعلى من أصواتناصوام وأل ،ولشاعره أشعر من شاعرنا ،من خطيبنا
  .١فأحسن جوائزهم وجوزهم رسول اهللا  ،فلما فرغ القوم أسلموا

وهو حيمل دالالت عظيمة للذين يريدون أن يعرفوا اإلسالم .. إن هذا حديث عظيم : قال املودودي
  .للعامل

ؤهم فال ميكن أن نصل إىل مجاهرينا يف العامل وشعراؤهم خري من شعرائنا، وخطبا.. أجل : قال شكيب
خري من خطبائنا، وممثلوهم خري من ممثلينا، وخمرجوهم خري من خمرجينا، وقدرام اإلبداعية أعظم من قدراتنا 

  .اإلبداعية
ولن نستطيع أن نصل جلماهرينا يف العامل، وحنن ال حنمل أي مشروع حضاري .. نعم : قال املودودي

  .حيوكل النوا.. متكامل يشمل االقتصاد والسياسة واالجتماع 
فلن تفهم مجاهرينا يف العامل إال لغة الواقع .. البد ـ لكي ننجح يف خماطبة العامل ـ أن نقدم هلم امللموس 

  .املضمخة بعطر اإلميان
  .. البد أن نشكل النموذج اإلنساين املتكامل الذي يقف متحديا كل النماذج : قال القمي

الديين والسياسي : االستبداد بكل أشكاله.. بداد لكي ننجح يف ذلك البد أن نقهر االست: قال الكواكيب
أرى أننا قد ورثنا كثريا من أعراف االستبداد، وال ميكن أن نتحرك خطوة واحدة، وحنن نرزح .. واالقتصادي 
  .حتت نريها

ليعود .. والبد أن نعيد هذه الثقة يف شعوبنا املسلمة .. البد أن نثق يف أنفسنا، ويف قدراتنا : قال إقبال
ذلك الذي استطاع أن حيطم أسطورة البذخ اليت أراد أن يغريه ا .. ل فرد مسلم رجال كربعي بن عامر ك

  .رستم
  .فحدثنا حديث ذلك: قالوا

بن أيب وقاص ـ رضي اهللا عنه ـ يف سعد أن من الرسل الذين أرسلهم لقد حدث الرواة : قال إقبال
وقد  ى احملل الذي كان فيه رستم،، فدخل عل)بن عامرربعي (مفاوضاته مع رستم رجال من  املسلمني امسه 

                                                
البغوي، والطرباين بسند صحيح، والترمذي وحسنه، وابن أيب حامت، وابن  أمحد، وابن جرير بسند جيد، وأبو القاسمرواه ) ١(
 .املنذر
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جملسه بالنمارق املذهبة، والزرايب احلرير، وأظهر اليواقيت والآلىلء الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجه  زينوا 
  . وغري ذلك من األمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب 

س قصرية، ومل يزل راكبها حىت داس ا على طرف وترس وفر ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف 
ضع : فقالوا له. الوسائد، وأقبل وعليه سالحه ودرعه وبيضته على رأسه البساط، مث نزل وربطها ببعض تلك 

  . جئتكم حني دعومتوين، فإن تركتموين هكذا وإِال رجعت اوإِنم  ،إين مل آتكم: فقال ،سالحك
ما جاء بكم؟ : ، فقالوا له١على رحمه فوق النمارق فخرق عامتها ل يتوكأ إئذنوا له، فأقب: فقال رستم

عبادة العباد إىل عبادة اهللا، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور األديان  اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من : فقال
منه ورجعنا عنه، ومن أىب قاتلناه  بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك قبلنا إىل عدل اِإلسالم، فأرسلنا 

 اهللا؟ قال: إىل موعود اهللا، قالوا أبداً حىت نفضي اجلنة ملن مات على قتال من أىب، والظفر ملن بقي: وما موعود .
أحب  نعم، كم : لقد مسعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا األمر حىت ننظر فيه وتنظروا؟ قال: رستم فقال 

أن  رسول اهللا  ما سن لنا : فقال. ال بل حىت نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا: يومني، قال إليكم؟ يوماً أو
  :فقال. واختر واحدة من ثالث بعد األجل نؤخر األعداء عند اللقاء أكثر من ثالث، فانظر يف أمرك وأمرهم، 

  . أعالهمال، ولكن املسلمون كاجلسد الواحد يجري أدناهم على : أسيدهم أنت؟ قال
معاذ اهللا أن : هل رأيتم قط أعز وأرجح من كالم هذا الرجل؟ فقالوا: برؤساء قومه فقال فاجتمع رستم 

ويلَكم ال تنظروا إىل الثياب، : أما ترى إىل ثيابه؟ فقال ،وتدع دينك إىل هذا الكلب ،شيء من هذا متيل إِىل 
  .ون بالثياب واملأكل ويصونون األحسابوانظروا إىل الرأي والكالم والسرية، إن العرب يستخفُّ 

فال ميكن أن خياطب العامل من ميتلئ صغارا .. مبثل هذا الرجل القوي ميكن أن نتحدى العامل : قال ديدات
  .وذلة واحنطاطا

  .اذكر لنا ما لديك من اخلطط يف هذا، ولنسارع إىل اإلرسال ا إىل كل دعاة األرض.. هيا : قالوا
  .ومل أمسع منهم إال ما مسعته منهم فيها.. م يف املرات السابقة اجتمعوا كاجتماعه

***  
  .فحدثين عن الغرفة نفسها.. لقد حدثتين عما دار يف تلك الغرفة : قلت
  .فال يعرف تلك الغرفة، وال حملها إال من دخلها.. ذلك سر ال ميكن بثه ألحد من الناس : قال
  فمن مديرها؟: قلت
  .. رها رسول اهللا الكل يذكرون أن مدي: قال
  فهل اقتصر لقاؤك بأولئك السبع؟: قلت
 لقد كان يدخل تلك الغرفة كل من اكتملت له وراثة النيب .. لقد رأيت الكثريين غريهم .. ال : قال

  .يف هذا الباب العظيم من أبواب اهلداية
                                                

ه، فربعي مل يقصد من ذلك اإلفساد، وإمنا قصد إنكار ذلك الترف، وبيان عدم تأثريه ال ينبغي أن يؤخذ هذا السلوك حبروف) ١(
 .فيه ويف املسلمني، بدليل ما قاله يف حديثه مع رستم
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  فكيف مييزون عن غريه؟: قلت
  ..  صدورهم، واألشواق اليت تترنح هلا أجسادهم باحلرقة اليت متأل قلوم، واحللم الذي ميأل: قال
  فكيف خرجت منها بعد أن شرفت بالدخول إليها؟: قلت
  .أنا مل أخرج منها: قال
  .ولكين أراك معي: قلت
  .فأنا أؤديها، وال أبايل أن أموت يف سبيلها.. لقد أرسلت يف مهمة إىل هذه الغابات املوحشة : قال
  من أرسلك؟: قلت
  .همن أرسل: قال
  .أنتم تزعمون أن الذي أرسله هو اهللا: قلت
يشعر أنه موكل من اهللا بنفس املهام اليت قام ا  وكل داعية إىل اهللا يسري على قدم رسول اهللا : قال

  . رسول اهللا 
  .بل تدعي الرسالة.. لكأين بك تدعي النبوة : قلت
لقد قال اهللا تعاىل يذكر .. ما قال اهللا تعاىل أنا ال أقول إال .. معاذ اهللا أن أختطى رقاب الصديقني : قال

إِذْ ) ١٣(واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَرية إِذْ جاَءها الْمرسلُونَ  ﴿:رسل املسيح الذين أرسلهم هلداية الناس  
قَالُوا ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا وما أَنزلَ ) ١٤(نا إِلَيكُم مرسلُونَ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِ

بِني وما علَينا إِلَّا الْبلَاغُ الْم) ١٦(قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ ) ١٥(الرحمن من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ 
)١٧ ( يمأَل ذَابا عنم كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهتنت لَم نلَئ ا بِكُمنرطَيا تقَالُوا إِن)١٨ ( نأَئ كُمعم كُمرقَالُوا طَائ

) ٢٠(جلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلني وجاَء من أَقْصى الْمدينة ر) ١٩(ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ 
أَأَتخذُ من ) ٢٢(وما لي لَا أَعبد الَّذي فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ ) ٢١(اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ 

نمحالر نرِدةً إِنْ يهَآل ونِهد  ذُونقنلَا يئًا ويش مهتفَاعي شننِ عغلَا ت ر٢٣(بِض ( ٍبِنيلَالٍ مي ضي إِذًا لَفإِن)٢٤ (
 ونعمفَاس كُمببِر تني َآم٢٥(إِن ( َونلَمعي يمقَو تا لَيةَ قَالَ ينلِ الْجخيلَ ادق)لَ) ٢٦عجي وبي رل ا غَفَرنِي بِم

 نيمكْرالْم نيس( )٢٧(م(  
  .لقد ذكر املفسرون أن هؤالء كانوا رسل املسيح: قلت
فاملؤمن هو الذي حيمل رسالة نبيه ليسري ا يف الناس، ويكون رسول .. ومع ذلك اعتربهم اهللا رسال : قال

  .فال تكتمل الوراثة إال بذلك.. إىل الناس  رسول اهللا 
***  

وقد دهشت إذ مسعت الترانيم .. من حديثه إىل هذا املوضع حىت الح لنا العمران  ما وصل حممد اهلادي
وكأن الزمن عاد إىل تلك األيام اجلميلة اليت دخل فيها رسول ..  العذبة تستقبلنا كما استقبلت رسول اهللا 

  .املدينة اليت ناصرته وسارت على قدمه اهللا 
ألدغال فترة طويلة من الزمان، وقد عجبت من التغري العظيم مكثت يف تلك املدينة من املدن احملاذية ل
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  ..الذي حصل هلا 
فقد كانت األنباء تسري إلينا بأن أهلها .. لقد كنت كغريي من املبشرين والسواح نتهيب الدخول إليها 

ار يف لكن ما رأيته فيها جعلين أحت.. فلذلك مل يكن أحد جيرؤ على الدخول إليها .. من أكلة حلوم البشر 
  .أمري، ويف دقة املعلومات اليت كنا حنملها عنها

ومل تكذبكم .. لقد كانت هذه املدينة كذلك : وقد دعاين ذلك إىل أن أسأل حممدا اهلادي عنها، فقال
  .األخبار اليت وصلتكم عنها

  .ولكين أراها كأنعم بالد اهللا، بل هي أكثر بالد اهللا سالما وإميانا: قلت
  جزيرة قاحلة يأكل بعضها بعضا؟ يرة اليت جاءها رسول اهللا أمل تكن اجلز: قال
  .ولكن الذي جنح يف حتويلها هو حممد.. بلى : قلت
من مواريث اهلداية ما حيول به كل جزيرة من جزائر األرض إىل تلك اجلزيرة،  لقد ترك لنا حممد : قال

  .وكل فرد من أفرادها إال تلك النماذج العالية اليت رباها
  .ولكن هؤالء كانوا أكلة حلوم البشر: قلت
فلذلك ليس علينا إال أن ندعو إىل اهللا، مث نترك األمر بعدها .. إن هداية اهللا ال تضيق بأحد من الناس : قال

  .. وقد جيعل اهللا فيمن حتتقره من اهلداية ما ال حتلم به .. هللا 
  فأي جيش من الناس استطاع أن حيول هؤالء؟: قلت
جاءنا رجل، وأخربنا عن هذه املدينة، وعن ضالهلا، وعن  لعمليات مبدينة رسول اهللا يف غرفة ا: قال

فاستشرت أهل اخلربة من أهل تلك الغرفة .. السلوك الذي تسلكه يف حياا، وقد مألين ذلك أملا وحزنا 
يل أمرها، فلم أمكث  وقد يسر اهللا.. املباركة، فأعطوين من ترياق اهلداية النبوية ما سرت به إىل هذه املدينة 

  .فيها إال قليال حىت حتولت إىل ما رأيت
  



 ٥٩٢

  اخلامتة
هذا بعض حديثي مع هذا الوارث من : بعد أن وصل البابا من حديثه إىل هذا املوضع، التفت إيل، وقال

جعلتين أشعر بقربه العظيم مين، بل قرب  لقد مألين حديثه بأشعة كثرية من مشس حممد ..  ورثة النيب 
  .شيء منهكل 

  .ما كنت أتصور أن هناك من حيمل مهة كهمته، وقلبا كقلبه.. إن حديث هذا الرجل عظيم : قلت
  ..ليس األمر صعبا .. وامتأل به كان له ما هلذا الرجل  كل من اهتدى دي النيب : قال
  .ولكن األشواك املوضوعة يف هذا الطريق صعبة وشديدة.. هو يسري : قلت
  .اهلداية فشذا مبقص: قال
  ألست تلميذا ملعلم السالم؟.. أنت حترضين على الثورة : قلت
حممد (لقد قال يل صاحيب .. فلذلك ال ينبت منها إال السالم .. ثورة أهل السالم ثورة على النفس : قال
  .هذا بعد أن قدم يل سياريت) اهلادي

  هل استطاع أن يرجع لك سيارتك؟: قلت
: مان غاب عن ناظري فيها، جاءين بالسيارة يقودها بعض الناس، وقال يلبعد فترة من الز.. أجل : قال

  .فال تغفل أن تفوز بربك.. لقد فزت بنفسك، كما فزت بسيارتك .. انظر .. هذه سيارتك قد عادت إليك 
 سر ا يف بالد اهللا.. تقبلها هدية مين .. ال أريدها .. خذها : اي متتلئان بالدموعنلقد قلت له حينها، وعي

  .لتخلص أكلة حلوم البشر
  .. كل من سار بسيارته يف هذه األرض أكل .. لو سرت ا إليهم ألكلوين : قال
  .مل أفهم ما ترمز إليه: قلت
  .لقد خلقنا اهللا بشرا، وال ميكن أن نصل للبشر إال وحنن بشر: قال
  فهل هناك من يتحول عن بشريته؟: قلت
م مبجرد أن متتلئ أيديهم وأرجلهم ذه اآلالت اليت تفننوا يف كل املصارعني يتحولون عن بشريته: قال

  .صناعتها، كما تفننوا يف الصراع ا
  .ولكنك ذكرت أن غرفة العمليات حتتوي على أحدث األجهزة: قلت
  .. تلك أجهزة السالم ال أجهزة الصراع : قال
  أليست السيارة من أجهزة السالم؟: قلت
  .فلذلك ال يدخل إليهم رجل ا إال أكلوه.. البالد من أجهزة الصراع ولكنها يف نظر أهل هذه : قال
  فلم صارت يف عيوم هكذا؟: قلت
ألم رأوا يف يد من ميتطيها بندقية يقتل ا احلياة، ومنشارا يقطع به األشجار، وعجالت قوية جيرح : قال

  .ا التربة، وحيطم ا قرى النمل
  ة املشوهة؟فكيف نقلع عنهم هذه الصور: قلت



 ٥٩٣

  .بالثورة: قال
  .وأنت تتحدث بأحاديث أهل السالم.. أتدعوين للثورة : قلت
وهي .. وهي ثورة على التشويه اخلطري الذي تعرض له اإلنسان وقيم اإلنسان .. بثورة أهل السالم : قال

  .ثورة تبدأ بالنفس، وبكل القيم املشوهة اليت زينت يف النفس
  .وعن الطريق إىل السالم.. حدثين صاحيب عن الثورة  هكذا: نظر إيل البابا، وقال

  .لألسف ال يرمى اإلسالم يف عهدنا بشيء كما يرمى باإلرهاب: قلت
  . لقد كان اإلرهاب هو احلجاب األعظم الذي حال بيين وبني أشعة كثرية من مشس حممد : قال
  فكيف ختلصت منه؟: قلت
  .تلك رحلة طويلة: قال
  .فحدثين حديثها: قلت

  )سالما للعاملني(غدا إن شاء اهللا سيكون حديثنا عن الدين الذي جعله اهللا .. ليس اآلن : الق
  هو عنوان رحلتنا القادمة؟ ١)سالم للعاملني( أ: قلت
رحت أحبث عن الشريعة  بعد أن أزحت كل الشكوك اليت كانت حتول بيين وبني حممد .. أجل : قال

هو سالمها وعدالتها ورمحتها، ولذلك قدر اهللا يل أن أرحل ثالث  وقد كان أول ما شدين.. اليت جاء ا 
، وعلمت )عدالة للعاملني( ، وعلمت يف الثانية أنه )سالم للعاملني(رحالت طويلة علمت يف أوالها أن اإلسالم 

 )رمحة للعاملني(يف الثالثة أنه 
  فهذه عناوين الرحالت الثالث اآلتية؟: قلت
  .من مل يعرف هذه األشعة العظيمة اليت جاء ا يعرف حممدا فال ميكن أن .. أجل : قال

                                                
 .هو عنوان اجلزء التايل هلذا اجلزء )١(



 ٥٩٤

  الفهرس
 ٣  من القرآن الكرمي

 ٤  تنبيه

 ٥  املقدمة

 ١٤  أوال ـ احلكيم

 ١٧  ـ مراتب املخاطبني ١
 ١٨  :طباعال

 ٢١  :القدرات
 ٢٥  :التوجهات
 ٢٩  :األحوال
 ٣٢  :احلاجات
 ٣٤  :األعراف

 ٣٨  ـ مراتب اخلطاب ٢
 ٣٩  :اإلميان

 ٤٣  :ـ اإلهليات ١
 ٤٧  :ـ النبوات ٢
 ٤٩  :ـ الغيبيات ٣

 ٥١  :العمل
 ٥١  :ـ العبادات ١
 ٥٢  :ـ األخالق ٢
 ٥٥  :ـ الشرائع ٣

 ٥٩  ـ مراتب األساليب ٣
 ٥٩  :احلكمة
 ٦٥  :املوعظة
 ٦٧  :احلوار

 ٦٩  ـ مراتب الوسائل ٤
 ٦٩  :العيان
 ٧٠  :اللسان

 ٧١  :اإلحسان
 ٧٧  :السنان



 ٥٩٥

 ٨٣  ثانيا ـ الواعظ

 ٩١  ـ القصة ١
 ٩١  :اختبار
 ٩٢  :أمانة

 ٩٣  :الفرج
 ٩٤  :بالء

 ٩٦  :مقاييس
 ٩٧  :عدل
 ٩٨  :علوم
 ٩٩  :رمحة

 ١٠٣  ـ املثل ٢
 ١٠٤  :أمثال قرآنية
 ١٠٦  :أمثال نبوية

 ١٠٨  :أمثال الورثة
 ١١١  ـ املعلومة ٣

 ١١٤  ـ احلكمة ٤
 ١١٤  :أحاديات
 ١١٨  :ثنائيات
 ١١٩  :ثالثيات
 ١٣١  :رباعيات
 ١٣٣  :مخاسيات
 ١٣٥  :سباعيات
 ١٣٨  ثالثا ـ احملاور

 ١٤٢  ـ الطهارة ١

 ١٤٨  ـ اخلربة ٢
 ١٤٨  :الوجهة
 ١٥٢  :املسائل
 ١٥٥  :الرباهني
 ١٥٩  :التسيري

 ١٦٢  ـ األدب ٣



 ٥٩٦

 ١٧٧  ـ السعة ٤
 ١٧٨  :العشرية

 ١٧٩  :املأل
 ١٨٣  :العامة

 ١٩٤  :األحبار
 ٢١٠  رابعا ـ املعلم

 ٢١٧  ـ اآلداب ١

 ٢١٩  العبودية
 ٢١٩  :التجرد
 ٢٢٤  :العمل

 ٢٣٧  ااهدة
 ٢٣٨  :الرحلة

 ٢٤١  :التحصيل
 ٢٤٦  :التأمل
 ٢٤٨  :احلفظ

 ٢٥٦  السمت
 ٢٥٩  :مع نفسه
 ٢٦٢  :مع علمه
 ٢٧١  :مع درسه
 ٢٨٥  :مع معلمه

 ٢٩٩  ـ اإلفادة ٤
 ٣٠٠  :النية

 ٣٠١  :التبسيط
 ٣٠٤  :التشويق
 ٣٠٦   :العناية
 ٣٠٩  :الرفق

 ٣١٠  :التأليف
 ٣١٤  :اإلنصاف
 ٣١٧  :احلكمة
 ٣٢١  :التزكية

 ٣٢٢  ـ املعارف ٢



 ٥٩٧

 ٣٢٣  :احلقائق
 ٣٢٧  :السياسات
 ٣٢٨  :الصناعات
 ٣٣١  خامسا ـ القدوة

 ٣٣٨  سادسا ـ املريب

 ٣٤٨  ـ التطهري ١
 ٣٤٨  :اخلشية
 ٣٥٨  :الرجاء
 ٣٦٧  :التوبة

 ٣٧٣  :التقوى
 ٣٨١  ـ العروج ٢

 ٣٨١  :التوكل
 ٣٩٢  :الشكر
 ٤٠٢  :الصدق

 ٤٠٧  :احملبة
 ٤١٣  سابعا ـ اخلطيب

 ٤١٧  ـ الدعوة ١

 ٤٢٠  ـ التربية ٢

 ٤٢٢  ـ التوعية ٣

 ٤٢٥  ثامنا ـ املفيت

 ٤٣٢  ـ العلم ١
 ٤٣٣  :التفسري
 ٤٤٠  :أخالق
 ٤٤٢  :عبادات
 ٤٦٨  :أموال
 ٤٧٥  :األسرة

 ٤٨١  :الروادع
 ٤٨٣  ـ الورع ٢



 ٥٩٨

 ٤٩١  ـ الرفق ٣

 ٤٩٤  ـ البصرية ٤

 ٤٩٩  تاسعا ـ احملتسب
 ٥٠٢  :اإلخالص

 ٥٠٣  :النصح
 ٥٠٧  عاشرا ـ الشاهد

 ٥١٨  ـ الوحدة ١

 ٥٣٧  ـ العدالة ٢

 ٥٥٢  ـ القوة ٣
 ٥٥٢  :الفرد

 ٥٥٧  :اتمع
 ٥٦٠  :األمة

 ٥٦٢  ـ األمانة ٤

 ٥٦٧  ـ العمارة ٥

 ٥٧٣  ـ البالغ ٦

 ٥٨٥  ـ التحدي ٧

 ٥٩٣  اخلامتة

 ٥٩٥  الفهرس
  


