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  من القرآن الكرمي
 ﴿نيالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم107:االنبياء(﴾  و(  
 ﴿يملالْع يعمالس وه هإِن كبر نةً ممح6:الدخان(﴾  ر(  
﴿  ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانفَظّاً غَل تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحا رفَبِم

بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع 
نيكِّلوت159:آل عمران(﴾  الْم(  

  )87:االسراء(﴾ إِلَّا رحمةً من ربك إِنَّ فَضلَه كَانَ علَيك كَبِرياً ﴿ 
 ﴿نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسب درال يو ةعاسو ةمحذُو ر كُمبفَقُلْ ر وكفَإِنْ كَذَّب  ﴾

  )147:األنعام(
  )56:احلجر(﴾  ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّونَ قَالَ﴿ 
قُلْ لَو أَنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي إِذاً لَأَمسكْتم خشيةَ الْأنفَاقِ وكَانَ الْأنسانُ ﴿ 
  )100:االسراء(﴾  قَتوراً

 ﴿اسِ ملنل حِ اللَّهفْتا يم هدعب نم لَ لَهسرفَال م ِسكما يما ولَه ِسكمفَال م ةمحر ن
يمكالْح زِيزالْع وه2:فاطر( ﴾  و(  

أَمن هو قَانِت آناَء اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ ﴿ 
ينوِي الَّذتسابِ يأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعال ي ينالَّذونَ ولَمع9:الزمر(﴾  ي(  

 ﴿ رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنال ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي
فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن يمح53:الزمر(﴾  الر(  
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  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 أحسن،  1

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

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

  .م وحتصيل ما يرد يف أصل الرواية من معلوماتعليه فه
ـ أنا مل تم كثريا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص املقدسة اإلسالمية  2

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

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

عن الصحابة أو على األنبياء، وعدم الترضي  ـ حنب أن نعتذر هنا عن عدم ذكر الصالة على رسول اهللا  3
والعلماء واألولياء ـ كما هو شأن املؤلفات اإلسالمية ـ يف بعض املواضع، أو يف كثري منها، وذلك ألن احلديث 

والضرورة الفنية تقتضي أن ال نذكر ذلك حىت ال يؤثر يف أصل الرواية  ..املفترض فيها حبسب الرواية بني مسيحيني 
واألنبياء كلما ذكروا بغض النظر عن  سلم أن يصلي على رسول اهللا وال حرج على القارئ امل ..وجانبها الفين 

   ..كتابة ذلك 
ـ قد يعترض بعض أدباء األدب الواقعي على كثري مما يرد يف هذه السلسلة مما ال ميكن انسجامه مع اجلانب  4

  .ءكحفظ أبطال الرواية للنصوص الطويلة مع كون بعضهم من العامة البسطا ..الفين الواقعي 
 ..ولكنا ننبه إىل أن الغرض من السلسلة ليس أحداث الرواية، وإمنا اجلانب العلمي منها  ..وحنن نقدر هذا النقد 

  .وإمنا ذكرنا هذه األحداث لنمزج املعلومة اليت قد تكون جافة مبا ييسر حتصيلها من التشويق واملتعة
  .ه بناء على اعتبارها األصلولذلك إذا تعارض التشويق مع املعلومة قدمنا املعلومة علي
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  املقدمة
استيقظت على مشاعر غريبة وفدت علي من حيث ال من زيارة البابا يل،  الثاين عشرصباح اليوم يف 

  .. كانت موحشة مظلمة ممتلئة بالقساوة ..أشعر
ومل يتح هلا ، لعله كان سبب تلك املشاعر اليت كانت خمبأة يف وجداين.. كانت بدايتها موقفا من املواقف تذكرته 

   . اليت كنت أنتظر فيها بشوق بالغ حديث البابا عن رحلته إىل مشسه  اتأن تظهر إال يف تلك اللحظ
  .أو ينفيها عنها ،ولكل منكم احلرية يف أن يفسر سر تلك املشاعر لريبطها ا.. سأذكر لكم احلادثة بتفاصيلها 

اك حيث ال ترى يف األفق البعيد إال احلجارة القاسية اليت متأل هن.. ذهبت إىل بعض أهلي يف البادية .. يف شبايب 
وبني هذين كنت ترى ..  احلجارةوال ترى يف األفق القريب إال رماال جافة ال يضاهيها يف قساوا إال تلك ..  اجلبال

  .. صخورا أخرى كثرية قد مألا رمال البيداء وصخور اجلبال قسوة وغلظة وجفاوة 
ال يلقني .. فهن يف شغل دائم .. ال تكاد تسمع هلن صوتا .. ء يف تلك البيداء مهانات حمتقرات كنت أرى النسا
  .. بعده جزاء وال شكورا 

.. هم وجوه وقد ذهبت مالمح براءة الصبا من.. وهم ال يقلون شغال عن الكبار .. وكنت أرى األوالد الصغار 
  .ا حيرصون عليهوحيرصون على م.. فهم يهتمون مبا يهتم له الكبار 

أو ما شيء له من أمساء صاحب صوت أو عمدا القرية أو خمتارها شيخ وكنت أرى يف هذا اجلو الكئيب 
وصاحب أوامر ليس هلا إال أن تنفذ رغبت رعيته يف .. وصاحب حرس شديد .. وصاحب عصا قوية .. جملجل 

  .تنفيذها أو أنفت
هم فقط جمموعة هياكل عظمية .. قلوب هلم وال مشاعر  ال..  ينوكنت أرى بني هذا وذاك منافقني كثري

  .. مكسوة بأكداس من اللحم والشحم الذي ال خيتلف يف لونه وقساوته عن ذرات الرمال وطبقات الصخور 
ذلك الذي .. ولكن الذي اكترثت له هو فقيه القرية وقارئها وعاملها .. كل هذه الصور مل أكن أكترث هلا كثريا 

وهو معلمهم .. وهو قاضيهم يف احملكمة الشرعية الصغرية .. فهو إمامهم يف الصالة .. القرية الديين جيلس على عرش 
  ..  1وهو فوق ذلك كله مستشارهم الذي يرجعون إليه كل حني.. يف الكتاتيب 

ظر ا إىل أو بداوته اليت جعلها نظارة ين.. بداوته اليت تغلبت على دينه .. كان هذا الشخص مع بداوته الشديدة 
كان هذا الشخص هو مصدر .. بل فسر ا احلياة مجيعا .. أو بداوته اليت فسر ا كتاب ربه وسنة نبيه .. دينه 

  .. إزعاجي األكرب 
لقد كانت تلح علي كل .. لقد حاولت بكل ما أطقت أن أمسح تلك الذكريات اليت مجعتين به، فلم أطق 

  . . وكانت متلؤين باحلزن كل حني .. حني
                                                

بينما هم يف احلقيقة ) متدينني(وإمنا نقصد صنفا خاصا ممن يسميهم الناس .. معينة  ال نقصد ذا شخصا معينا وال جهة)  1(
وقد استعرنا البداوة هنا ـ مع احترامنا للبداوة ـ ملـا    .. ال حيملون من الدين إال صورة مشوهة ممتلئة بالقسوة والغلظة واجلفاوة 

وما ازداد عبد من السـلطان   ،ومن أتى أبواب السلطان افتنت ،ومن تبع الصيد غفل ،من بدا جفا: ( ورد يف احلديث من قوله 
  )رواه أمحد والبزار( )قرباً إال ازداد من اهللا بعداً
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وكأين أخنق ا شيئا لست .. أشعر  تلك الذكريات أمد يدي من حيث البايل وكانت كل مرة ختطر علي 
  .وال ملاذا.. أدري ما هو 

ولكنهن يف احلقيقة لسن إال خدما يف ضيعته الكبرية اليت .. هن يف الظاهر زوجاته .. كان للرجل أربع نسوة 
وال يقرأ القرآن على املوتى .. وال يصلي إن صلى إال باملال .. أفىت إال باملال فهو ال يفيت إن .. اكتسبها جبشعه الكبري 

 هحىت لعاب.. وال يضع يده املباركة على جبني املرضى ليخلصهم من العفاريت اليت تسكنهم إال باملال .. إال باملال 
  .. باملال إال يبيعه ال اململوء بالربكات كان 

يسخر من يشاء ليعمل له يف مزرعته الكبرية من غري أجر إال فوق ذلك كان بل .. ومل يكن يكتفي بكل ذلك 
  .. أجر الوساطة بينه وبني ربه 

ومل .. وراح يتقدم خلطبة اجلديدة اليت حتل حملها .. كان كلما ملح شابة مجيلة طلق زوجة من زوجاته القدمية 
  .. س، أم مل يكن بطيب نفس وال يهمه أكان ذلك بطيب نف.. يكن ألهل الشابة إال أن يقبلوا 

يف يف كل خطبه  انك.. فأقام الدنيا ومل يقعدها .. واستجاب أهلها لرفضها .. أذكر مرة أن بعضهن رفضت 
   1)ذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبريإ: ( يردد قوله ذلك احلني 

  .. كأنه سياط يلهب ا الظهور و.. كان يردده بصوت قوي شديد 
بل كان يقصد وجهاء القرية ليضيقوا على أهل الفتاة حىت يضطروا يف األخري .. ومع ذلك مل يكن يكتفي بذلك 

  .. إىل اإلذعان 
ومل يكن يناديهم إال بيا .. وهلذا راح يسمهم مبا يذكره م .. وكان خيتلط عليه أمرهم .. كان له ذرية كثرية 

  ..  ابن فالنة
ويربر كل .. ولكنه كان يتعامل معهم بشدة وقسوة وعنف .. مل يكن يستخدمهم كما يستخدم سائر الناس 

   2)اخشوشنوا ومتعددوا ، واجعلوا الرأس رأسني: ( قوله هو .. ذلك حبديث عن عمر كان يردده كل حني 
فهو .. ين كما يتصور ضيعته فهو يتصور الد.. وكان هلذا الشيخ فوق ذلك كله ومع هذا كله دعاوى عريضة 

فإن ظهر بعضهم وحتدث يف الدين حبسب ما هداه إليه علمه أو عقله .. يراه ملكه الذي ال جيوز ألحد أن ينافسه فيه 
وكان يتبع تلك البيانات التقريرية بنقاط ..  واحلرمان بيانات التكفري والتبديع والتضليل.. راح ينشر البيانات يف القرية 

  .. الفها خرج من الفرقة الناجية ليسقط يف هاوية الفرق اهلالكة الكثرية من خية عمل
كان أقل تلك النقاط شأنا هجر املبتدع وترك السالم عليه وعدم عيادته إذا مرض، وعدم املشي يف جنازته إذا 

  .. ليس دوا كبرية  ومن جترأ وابتسم يف وجهه فقد أتى بالكبرية اليت.. وعدم الشراء منه .. وعدم البيع له .. مات 
  .. كان الناس يسمعون هذه البيانات ويقرأوا وميتألون رعبا منها 

كما أن له .. لقد كانوا يتصورون أن للرجل من السلطة ما ميكنه أن يضع أي اسم شاء يف قوائم أهل النار 

                                                
   .ورواه أبو داود يف املراسيل ،الترمذي وحسنهرواه )  1(
ذا يف جمموعـة  ومعىن حديثه صحيح، وقد ذكرنا احلكم الصحية يف قوله ه..  الغريب عن عمر موقوفا رواه أبو عبيد يف)  2(

  .ولكنا نشري هنا إىل سوء الفهم الذي ينحرف بالنصوص عن معناها الصحيح) .. ابتسامة األنني(
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وكان ذلك الرعب .. بالرعب منه ولذلك كانوا ميتلئون .. السلطة ما ميكنه أن يضع أي اسم شاء يف قوائم أهل اجلنة 
  .جيعلهم يتزلفون أحيانا بكل ما ميلكون ليكتسبوا من رضاه ما يضمنون به مصريهم الذي وضع بني يديه

أو ليحضر نفوسهم .. كنت أجلس ـ أحيانا ـ ألستمع إىل دروسه الفقهية اليت كان يتكرم ا على أهل القرية 
  .. دات ما ميأل القلوب باملهابة فكنت أمسع من التقريعات والتشدي.. ا 

وكان فهمه للرق فهما ممتلئا .. والعجب يف دروسه أنه كان ال يهتم بشيء كما يهتم باملسائل املرتبطة بالرقيق 
مىت يأيت ذلك اليوم الذي نرى فيه الرقيق األسود ( :كان كلما ذكر الرقيق يردد حبزن قائال.. بالعنصرية والكربياء 
  )حىت نعيد إحياء هذه األحكام اليت لن حتيا إال بعودة الرقيق..  واألبيض واألصفر

  .. فأقام الدنيا ومل يقعدها.. فتحدثت أمامه، منكرا عليه بعض األمور .. أذكر أين يف يوم من األيام ضاقت نفسي 
ك البادية اليت إىل أن اضطر أهلي أن يطردوين باليت هي أحسن من تل.. لقد عقد االس الطويلة حيذر مين وينفر 

  .. ولد فيها أجدادي مجيعا 
  .. لقد خشوا علي من بطش كلماته وبطش مواقفه وبطش أتباعه الذين مل يكونوا حيملون إال العصي 

  .. لقد ظل هذا الرجل فترة طويلة يف حيايت ميأل أحالمي بالكوابيس 
مع .. وكان كثري من الناس يعتقدون ذلك . .وكان مما يزيد يف آالمي أنه كان يصور نفسه خليفة للنيب ووارثا له 

  .. أنه يف احلقيقة مل يكن إال دجاال ال خيتلف عن املسيح الدجال 
كيف غفل قومي عن هذا ، وراحوا ينكرون : فقلت يف نفسي.. يف ذلك اليوم جثم على قليب كما جتثم األدواء 

   ؟  .. !على الرسامني وعلى البابا وعلى مجيع األبواق اخلارجية 
ألنه مل يكن للرسامني .. فيبتروه .. أمل يكن األوىل م أن يبدأوا ذا السرطان الذي ينهش ديننا وقيمنا وحقائقنا 

ولكن قلوم ..  وال لغريهم أن يفعلوا ما فعلوه لوال أم وجدوا أمثال هؤالء الدجالني الذين يلبسون قمصان حممد 
  ؟ !وقساوته .. وأطماعه .. وأحقاده .. ال حتمل إال أضغان أيب جهل 

فلم .. أمل يكن األوىل بنا أن خنرج يف مظاهرات عارمة لنحرق دمى هؤالء الدجالني بدل أن حنرق دمى غريهم 
  يكن لغريهم أن يتحدث لوال هؤالء؟

 ليشنق آخر دوق بأمعاء آخر( :، وهم يقولونقبلنا رواد الثورة الصناعيةأمل يكن األوىل بنا أن نصيح كما صاح 
  ؟)ليشنق آخر مستبد بأمعاء آخر دجال( :فنقول معهم أو على شاكلتهم..  )قسيس

  .. ألخنق ا شيئا لست أدري ما هو  يوأنا أمد يد.. كنت أقول هذا 
﴾  وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمني﴿ :بينما أنا كذلك إذا يب أمسع البابا يردد بصوت حنون خاشع قوله تعاىل 

وتزيح كل تلك الكوابيس واآلالم اليت نشرا تلك .. تطل على قليب  فإذا بشمس رسول اهللا ..  )107:االنبياء(
  .. الذكريات املريرة 

ورحت أسرع إىل .. فلذلك امتألت بالبشارة .. لقد ذاب ذلك الكابوس كما يذوب الدجال عندما يرى املسيح 
  . حلته اجلديدة إىل مشسه ويف قليب أشواق عظيمة ألمسع ر.. البابا 

***  
  ما هذا؟: فقلت.. عندما دخلت عليه وجدته ميسك بقدم عصفور يعاجلها حبنان
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يوشك أن تعود .. فرحت أعاجله .. وقد رأيته يتعثر يف مشيته .. لقد سقط هذا العصفور من عشه : ابتسم، وقال
  .لدي خربة يف هذا.. إليه العافية 
  .. أرى لك قلبا حنونا : قلت
مر مرة مع لقد .. أعظم الناس رمحة وشفقة  لقد كان رسول اهللا ..  لقد استفدته من رسول اهللا : قال
وهي تقرب من  ، فجاءت احلمرة إىل رسول اهللا بعض الصحابة بشجرة فيها فرخان حلمرة، فأخذمهاصحابته 

  .1مها إىل موضعهماوفرد )ردومها( :حنن، قال: ، فقالوا)من فجع هذه بفرخيها؟(: االرض وترفرف جبناحها، فقال
فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً ﴿ :لقد وصفه اهللا ا، فقال .. أعرف عظم رمحة رسول اهللا : قلت

الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه  غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في
نيكِّلوتالْم بح159:آل عمران) (ي(  ..  

لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ﴿ :بل إن اهللا مساه بامسني من أمسائه احلسىن حيمالن هذا املعىن، فقال 
ح منِتا عميمحر وفؤر نِنيمؤبِالْم كُملَيع 128:التوبة) (رِيص(  

  )107:االنبياء( ﴾  وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمني﴿ :بل إن اهللا عم رمحته على العاملني، فقال 
ومل يكتف بذلك .. ولكين أتعجب كيف ينتسب لرسول اهللا من امتأل قلبه قسوة وغلظة .. أنا أعرف كل هذا 
  .فينفر الناس عنه، وينفر القلوب منه.. بصورة القاسي الغليظ بل راح يصور رسول اهللا 

ومنهم من خيطئ يف متثيله، لقد ذكر اهللا ذلك، .. هذه سنة اهللا يف أتباع أنبيائه، فمنهم من ميثلهم متثيال حسنا : قال
 فَينا من عبادنا فَمنهم ظَالم لنفِْسه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِق بِالْخيرات بِإِذْن اللَّهثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَ﴿ :فقال 

لُ الْكَبِريالْفَض وه ك32:فاطر(﴾  ذَل(  
هذَا الْأَدنى ويقُولُونَ سيغفَر لَنا وإِنْ  فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ عرض ﴿:وذكره، فقال

الْحق ودرسوا ما فيه والدار الْآخرةُ يأْتهِم عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ أَنْ ال يقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا 
تي ينلَّذل ريلُونَخقع169:ألعراف) (قُونَ أَفَال ت(   

  )59:مرمي) (فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصالةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَياً﴿ :وذكره، فقال 
ون أم ورثة ولكن الشأن يف أولئك الذين يتصور.. لعل هؤالء الورثة املذكورين عوام يعذرون جلهلهم : قلت

  .إم بقساوم وغلظتهم يسيئون لرسول اهللا ودين اهللا أعظم إساءة.. رسول اهللا وخلفاؤه 
يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿ :فقال .. لقد ذكر اهللا ذلك، ونبه إليه، وحذر منه، وأقام احلجة على عباده بكل ذلك : قال

بهالرارِ وبالْأَح نرياً مإِنَّ كَث بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَملَي 34من اآلية: التوبة)(ان(  
  .. هذه اآلية يف األحبار والرهبان : قلت
وكل من ينتسب ألي وظيفة من الوظائف اليت ترتبط .. وهي يف األئمة والفقهاء واملفتني واحملتسبني : قال

كل من تاجر بالدين سواء كان مسلما أو غري مسلم خماطب ذه .. مجيعا هم املقصودون ذه اآلية هؤالء .. بالدين

                                                
 .أبو داود الطيالسي وأبو نعيم وأبو الشيخ يف كتاب العظمة والبيهقيرواه )  1(
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  ..  1اآلية
مل ال نفجر .. مل ال نطعنهم .. فلم ال خننق هؤالء : ـ وأنا أمد يدي ألخنق ا شيئا ال أدري ما هو ـ  قلت

  ؟.. مل ال حنرق دماهم  ..مل ال نرسل عليهم بالويالت اليت تبيدهم .. فيهم القنابل 
شيئا  ولكن ال تنس.. و الكل لينفذ ذلك وميكنك أن تدع.. ميكنك أن تفعل كل ذلك : قاطعين مبتسما، وقال

  .ال تنس أن تبدأ بقتل الشيطان وقتل النفس األمارة قبل أن تبدأ م.. واحدا 
  فكيف أصل إىل الشيطان؟: قلت
.. فإنه من العبث أن تريق دماء هؤالء .. النفوس األمارة موجودة  وما دامت.. ما دام الشيطان موجودا : قال

  .ومن العبث األكرب أن حترق دماهم
فمن العبث .. وأساتذا أحياء .. موجودة  ارمنيما دامت املدرسة اليت تكون : أطلق العصفور من يده، وقال

  ..أن تقتل التالميذ املتخرجني منها
  .مر لو استمر بيد هؤالء، فسيشوه دين اهللا تشويها ال مطمع يف إصالحهأرى أن األ.. فما احلل؟ : قلت
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه ﴿ :أمل يقل اهللا تعاىل .. دين اهللا حمفوظ كحفظ كتابه .. دين اهللا ال يشوه : قال
  ؟)9:احلجر) (لَحافظُونَ
.. ولكنهم يطيقون أن حيرفوا معانيه ومقاصده .. ا حروفه وألفاظه إن هؤالء مل يطيقوا أن حيرفو .. بلى : قلت

  .. ومن دين العدالة دين جور .. فيحولوا من شريعة الرمحة شريعة قسوة 
ولذلك ال متضي فترة .. إن اهللا الرحيم الرمحن الذي توىل حفظ حروف كتابه توىل حفظ معانيه ومقاصده : قال

  .هللا باحلجة من الزمان دون أن يكون فيها قائم
  ..  2لقد حدثتين قبل عن الورثة: قلت
وسأحدثك اليوم عن ورثة آخرين قدر اهللا أن ألتقي م ألتعرف على رسالة الرمحة الشاملة العامة اليت جاء :  قال

  ..  ا رسول اهللا 
  .همفحدثين عن. .فال ينسخ مهومي شيء مثلما تنسخه أحاديثهم.. ما أشوقين ألحاديث الورثة : قلت
  .فال يفهم اآلخر إال باألول.. سأبدأ لك  من األول : قال

***  
عندما عدت إىل : مث قال.. مستغرقا يف كل ذلك  اعتدل البابا يف جلسته، ومحد اهللا وصلى وسلم على نبيه 

تبدون وبعد أن استطاع الظلمة اجلائرون املس.. بلدي بعدما حصل ما حصل مما كنت قد ذكرته لك يف رحليت السابقة 
.. ومنهم رجال دين .. منهم رجال سياسة .. حضره الكثري .. أن يسقطوا دولة اخلالفة الراشدة أقيم حفل باملناسبة 

  .. كان احلضور من كل األصناف .. ومنهم رجال مال  .. ومنهم رجال فكر 
                                                

فسد من عبادنا كان فيه شـبه   من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن(: سفيان بن عيينةيشري إىل هذا قول )  1(
رواه (فمـن؟  : اليهود والنصـارى؟ قـال  : قالوا )لتركنب سنن من كان قبلكم حذْو القُذّة بالقُذّة: ( ويف احلديث  )من النصارى

  )البخاري ومسلم
   .من هذه السلسلة) النيب اإلنسان(انظر رسالة )  2(
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  . .وكأم قد ختلصوا من كابوس ثقيل كان يقض مضاجعهم .. كانت الفرحة تبدو على اجلميع 
كان يشبه الشيخ النجدي .. بدأ باحلديث عنها رجل كأنه الشيطان .. يف ذلك احلفل وضعت خطة جديدة 

  )؟...(وكان امسه الذي نعرفه به هو .. )النيب املعصوم(الذي كنت قد حدثتك عنه يف رحليت إىل 
وبقي .. وباجلور .. إلرهاب لقد استطعنا أن نرمي اإلسالم با: قام أمام احلضور، وهو ممتلئ جة وسرورا، وقال

  ..فإنا نكون بذلك قد استأصلنا اإلسالم من جذوره .. شيء واحد إن استطعنا أن نقرره يف نفوس العامل 
  أال تعرفون البسملة؟: فقال.. هذا اجلديد يف انتظار ساد صمت عميق يف القاعة 

  .م ال يقرأون قرآم إال بعد قراءابل إ.. واملسلمون يرددوا كل حني .. وكيف ال نعرفها : قال اجلميع
  أمل تنتبهوا لشيء يف تلك البسملة؟: قال

  )الرحيم(و) الرمحن(وامسني من أمسائه ـ عند املسلمني ـ مها .. لقد ذكر فيها اسم اهللا : قال بعضنا
  أال تعرفون قيمة هذين املسلمني عند املسلمني؟: قال
  كل ذلك؟فما مرادك من .. نعرف ذلك .. بلى : قلنا
لقد اكتشفت من خالل حبث طويل أن السبب األكرب الذي أمد اإلسالم يف مجيع أجياله بالبقاء هو : قال

وهي القاسم املشترك يف .. نبيهم وهي اسم .. فهي اسم إله املسلمني ..  لقد رأيت أا الوصف الغالب فيه ).. الرمحة(
  ..مجيع تشريعام 

وك الرمحة الذي سلكه الفاحتون والدعاة من املسلمني هو السبب األكرب يف وقد رأيت من خالل الواقع أن سل
  .انفتاح القلوب على اإلسالم

وخلع .. خلع له من الوجود .. ولذلك رأيت أن خلع الرمحة من اإلسالم ومن املسلمني هو خلع لإلسالم نفسه  
  .له من االستمرار

وصف خفي متتلئ به  يوه.. ولكنها وصف ..  اخللعناه لو كانت الرمحة سنا: قال رجل منا ـ وهو يبتسم ـ 
  ؟افكيف نصل إليه.. جوانح القلوب 

  .ما فعلناه مع السالم والعدالة نفعله مع الرمحة: قال
  .مل نفهم: قلنا
  أليس الناس على دين علمائهم وملوكهم؟: قال
  .. بلى : قلنا
ولنكون املدارس اليت تنتج ساسة وحكاما ممتلئني ..  فلنكون املدارس اليت تنتج علماء ممتلئني غلظة وجفارة: قال

  .قسوة وظلما
  وما عالقة ذلك باإلسالم؟: قلنا
سوف نري العامل أمجع من .. والناس ال يعرفون اإلسالم إال من خالل هؤالء .. اإلسالم ميثله هؤالء : قال

  .خالهلم أن اإلسالم دين القسوة والغلظة واجلفاء
  .ننتظر تفاصيل اخلطة ال زلنا إىل اآلن: قلنا
  أال ترون أن للرمحة جتليات يتبني من خالهلا الرامحون من القساة؟: قال
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  .. بلى : قلنا
  .فلنبدأ ا: قال
  كيف؟: قلنا
  .لنبني أن اإلسالم قسا على املرأة وظلمها وحرمها من أبسط حقوقها.. لنبدأ باملرأة : قال
  وما بعد ذلك؟: قلنا
فنبني أن اإلسالم بتشريعاته القاسية حرم األطفال من أن حيافظوا على براءة .. ولة منر بعدها على الطف: قال
  .ونبني أن التعاليم اليت جاء ا اإلسالم يف شأن األطفال مألت حياة األطفال بالكآبة واإلحباط.. طفولتهم 
  وما بعد ذلك؟: قلنا
مث .. مث على املستضعفني .. مث على الفقراء .. بطني مث على احمل.. مث على املتأملني .. منر بعدها على العجزة : قال

سنبني كيف تعامل اإلسالم معها مجيعا .. وهكذا حىت احليوانات وسائر الكائنات.. مث على اخلطائني .. على العبيد 
  .بقسوة وغلظة تنفجر هلا الصخور

  فما لديك من خطة التنفيذ؟.. عرفنا كل هذا : قلنا
وسيكون أول من نستغله أولئك الذين ال .. ا من وسائل لننشر هذا الوعي بني الناسسنستغل كل ما لدين: قال

  .خيدمنا أحد كما خيدموننا
  من تقصد؟: قلنا
  .أنتم تعلمون من أقصد: قال
  فهل تشرح لنا خطة التنفيذ؟: قلنا
عا ستؤدون أدواركم ولكين أدعوكم يف هذا الس إىل أنكم مجي.. ال ميكنين أن أصرح بتفاصيل اخلطة هنا : قال

  .. ال تفكروا يف املال، فسأعطي كل واحد منكم احلرية يف أن يصرف ما يشاء من األموال .. لنجاح هذه اخلطة 
ال يهمين إال شيء واحد هو أن ينظر الناس إىل دين حممد كما ينظرون إىل تلك احلجارة القاسية اليت ال يفيض 

  .. منها إال املوت 
***  

أبشر ـ يا أخي ـ فها : ، وهو ممتلئ زهوا وفرحا وسرورا أخي إىل مكتبه بالفاتيكان، وقاليف الغد استدعاين
  .. ذلك الكرسي الذي طاملا حلمنا به .. حنن نقترب كثريا من كرسي البابا 

  .ناويوشك أن يدعوه ربه إليه ليخلو اجلو ل.. وهو عجوز مسن كما تراه .. ال حيول بيننا وبينه اآلن إال هذا البابا 
  .لقد زهدت يف ذلك الكرسي منذ زمن بعيد: قلت

فهي أن اجللوس على ذلك الكرسي هو .. أما احلقيقة .. ذلك شيء يهيأ لك : ضحك بصوت عال، وقال
  .حلمك الذي ميتلئ به سرك الباطن الذي ال تعرفه.. حلمك األكرب 

  فكيف عرفت أنت؟: قلت
.. أنا أمثل طرفا من أطرافها، وأنت متثل الثاين.. لبذرة واحدة  بل شقان.. أنا وأنت توأمان .. ألست سواك : قال

  .وال أحلم إال مبا حتلم به.. إال ما يوجد يف عقلي  كوال يوجد يف عقل
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  .أنا أريد أن أستظل بشمس احلقيقة.. أنا أحلم باحلقيقة : قلت
جيعلك قريبا جدا من ذلك الكرسي الذي .. مشس احلقيقة ال يناهلا إال من جلس على كرسي بطرس : قال

  .املسيح، ولن تنال اخلالص إال بقربك من املسيح
أمل يكن املسيح داعية سالم .. يبعدنا عن املسيح؟ ما أال ترى أن فيما نستخدمه من أساليب .. ولكن : قلت

  فكيف نرغب عن كل دعواته لنضع أيدينا يف أيدي الشياطني؟.. وداعية رمحة وداعية أخوة وإنسانية؟ 
  وأي شياطني نضع أيدينا يف أيديهم؟: قال
  وما وضعه من اخلطط؟.. أمل تسمع ـ أمس ـ ذلك الشيطان : قلت
  .فلذلك تتكلم عنه ذا األسلوب.. أنت ال تعرف ذلك الرجل : قال
  .فعرفين به: قلت
رض ال ميكن ألحد من الناس أن يصل إىل أي كرسي على هذه األ: ولكين أقول لك.. لن أعرفك به اآلن : قال

  .. من كراسي السياسة أو كراسي الدين ما مل يرض عنه 
  .فإن مصريه معروف.. وأي شخص ال يرضى عنه 

  أنت تريدين أن أتزلف إليه إذن؟: قلت
فلذلك احذر أن يطلع منك .. فلذلك الرجل من القدرات ما يقرأ به أسرارك .. بقلبك وقالبك .. أجل : قال

  .نا عن أحالمنا كما يزعجنا غضبهفإنه ال شيء يزعج.. على أي خيانة 
  .فأنت اآلن تريد أن تنفذ اخلطة اليت أرادها: قلت
إن كل من رأيتهم قد حضروا احلفل ال يهتمون اآلن بشيء كما يهتمون .. ومل أدعك إال ألجل ذلك : قال

  .ألنه ال تنفذ مآرم وال حتقق أحالمهم إال بذلك.. بتنفيذ خطته 
  فل بأي خطة؟ولكنا مل نسمع يف احل: قلت
ولذلك هو يرسل إىل خاصة .. هو يأخذ حذره أكثر مما تتصور .. هو ال يتكلم يف هذه األمور عالنية : قال

بل إنه أحيانا كثرية، وإمعانا يف االحتياط، ال يثق يف الرسل الذين .. خاصته برسائل مشفرة ال يقرؤوا إال هم 
  .دث إليه، ويناجيه ليس بينه وبينه أحديرسلهم، فلذلك يأيت هو، ويسر ملن يريد أن يتح

  .لكأنه ميارس أساليب الشياطني: قلت
  ..  عن نفسه فكثريا ما يقول لنا هذا.. لقد ذكرتين : ضحك أخي، وقال

  ما يقول؟: قلت
ألنه ال ميكن أن .. أحيانا تقتضي منا التضحية أن نتحول إىل شياطني : إنه يقول لنا ـ مازحا بالطبع ـ: قال
  .دافنا وحنن نسلك سبل املالئكةحنقق أه
  أيتهم املالئكة بالعجز؟.. ويله : قلت 

  .ولكنه يتهم السبل النظيفة بالعجز.. هو ال يتهم املالئكة بالعجز : قال
  فكيف نسلم أنفسنا له؟.. أرى أن هذا ليس إال الشيطان : قلت
  .ن أن ال يستخدمهإن اضطر العاقل أن يستخدم الشيطان ألجل غرضه الشريف، فمن اجلنو: قال
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  .إن الرجل يريد أن يتهم حممدا ودين حممد ورب حممد مبا هم منهم برآء..  ؟أي غرض شريف هذا: قلت
وهم يسلون تلك السكاكني احلادة، فيزهقون ا أرواح احليوانات الربيئة، وهم ممتلئون .. أمل تر املسلمني : قال
  سرورا؟

  أمل تقرأ آيات االستعباد يف القرآن؟
  تقرأ األمر بضرب النساء يف القرآن؟ أمل

ويمكُر اللَّه واللَّه خير .. ﴿ :لقد كان من ضمن ما وصفه به قوله .. أمل تقرأ ما وصف به القرآن إله املسلمني 
 رِيناك؟ 1)األنفال(﴾ )30(الْم  

ينك وبني دين حممد كما وأعلم أن ب.. أعلم صدقك وإخالصك : فلما رأى صميت، قال.. مل أجد ما أجيبه به 
ولكين يف نفس الوقت أعلم أن بعض الفريوسات قد تسربت إليك نتيجة رحالتك السابقة .. بني السماء واألرض 

بل إن الكثري منهم مل .. فالكثري ممن تعرض ملا تعرضت له أصابه ما أصابك .. أنا أعذرك يف ذلك .. لبالد املسلمني 
  .يتحمل فراح حيترق يف مشس حممد

لتبصر فيه حقيقة اإلسالم اليت .. بلد مملوء بالقساوة .. فقد هيأت لك رحلة إىل بلد من بالد املسلمني .. ولذلك 
  .رمبا تكون قد خفيت عليك

  وما وظيفيت يف هذه الرحلة؟: قلت
  .إال وظيفة بسيطة ال ختتلف عن كثري من الوظائف اليت كنت قد كلفتك اليس لك : قال
  لوظيفة البسيطة؟وما هي هذه ا: قلت
  .لنعرفهم حبقيقة القساوة اليت حيملها اإلسالم.. لقد أرسلنا نفرا من قومنا لبلد من بلد املسلمني : قال
  فما عالقيت أنا م؟.. قد أرسلتموهم : قلت
لترى سالمة السبل اليت يتخذوا هلذا .. ستكون رقيبا عليهم  –مبكانتك الرفيعة يف الكنيسة  –أنت : قال

  .ولنرى مدى جناح الطرق اليت ينتهجوا لنعممها بعد ذلك على سائر بالد اإلسالم.. ضالغر
  فكيف يل أن أعرفهم؟: قلت
لترى مدى نشاطهم يف ..  اا فيهواألماكن اليت ميكن أن جتدمهوصورهم سأعطيك دفترا حيوي أمساءهم : قال

ك، فستقوم بوظيفتك من دون أن حيرجك أي ولذل.. واطمئن فلن يعرفك أحد منهم .. الوظائف اليت كلفوا ا 
  .هذا هو الغرض الوحيد الذي أردت أن أبعثك له يف هذه الرحلة. .أحد

  .لكأين بك ختفي شيئا ال تريد أن تصرح يل به: فقلت له.. وكأنه خيفي شيئا .. مث ابتسم .. قال ذلك 
  .. هلذه الوظيفة و.. يل هدف آخر من وراء إرسالك هلذه املنطقة .. أجل : ابتسم، وقال

  ما هو؟: قلت
                                                

وإِذْ يمكُر بِك الَّـذين كَفَـروا   ﴿ :ونص اآلية الكامل هو .. ن الكرمي هكذا يتالعب املبشرون وغريهم بنصوص القرآ)  1(
 رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيومعناه على املشاكلة كمـا هـو   )األنفال(﴾ )30(ل ،

وسنرى توضيح املعاين املرتبطة بأمثال هـذه  .. ن أن حيتاج إىل أساليب املكر اليت يلجأ إليها الضعفاءمعروف، فاهللا تعاىل أعظم م
 .من هذه السلسلة) الباحثون على اهللا(النصوص يف رسالة 
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رحلة فلذلك أردت أن تكون هذه الرحلة .. لقد عرفت اجلروح اليت أصابتك من رحالتك السابقة : قال
لترجع إلينا بعدها حربا صاحلا ميكنه أن . .رحلة تكتشف فيها من قسوة حممد، وقسوة دينه ما ميلؤك بالغثاء.. عالج

  .فاء بطرس وأولئك القديسني الكثريين الذين جلسوا جملسهيصري يف يوم من األيام خليفة من خل
***  

ذهبت ـ كعاديت يف لذلك ، فملا ذكره يل أخي من مظاهر القسوة يف اإلسالميف ذلك املساء امتألت مها وغما 
  )معلم السالم(مثل هذه األحوال ـ إىل الغابة اليت تعودت أن ألتقي فيها بصاحبك 

ماذا : حىت رأيته، وهو حيمل حجارة يرمي ا حيوانا مل أتبينه، فأسرعت إليه، وقلتإال قليال يف الغابة مل أسر 
  .أكن أتصور أن رجال يف مثل حكمتك حيمل احلجارةمل .. تفعل؟ 

  .لقد دفعتين الرمحة إىل محل هذه احلجارة: قال
  .ةمن قلوم مثل احلجارال يرمي باحلجارة إال .. الرمحة ال تدفعك حلمل احلجارة : قلت
أو أصد .. وقد خريت بني أن أترك الضعيف للقوي .. لقد رأيت حيوانا عاديا يهم حبيوان قاصر ضعيف : قال

  .وقد دلتين الرمحة أن أنتصر للضعيف من القوي.. القوي عن الضعيف 
  ولكن أمل جتد إال احلجارة؟.. حسنا ما اخترت : قلت
  .قد تتطلب بعض القسوة فالرمحة أحيانا.. مل يكن يل خيار إال احلجارة: قال
  :لقد قال الشاعر العريب يعرب عن ذلك: قلت

ــا   ــك رامح ــن ي ــروا وم ــا ليزدج   وقس

    
ــرحم    ــن ي ــى م ــا عل ــيقس أحيان   فل

     
  .. فقد نظر إىل احلقيقة من باا الصحيح .. صدق الشاعر : قال
نفوسهم من القسوة، مث أال ترى أن هذا قد يصبح حجة للظلمة واملستكربين والطغاة، فيفعلون ما تطلبه : قلت

  يلبسون على الناس وعلى أنفسهم، فيزعمون أم ال ينطلقون إال من الرمحة؟
وحنن نزعم .. لقد ذهبنا إىل أراضي املستضعفني نستويل عليها ونتسلط .. سأضرب لك مثاال يقرب لك ذلك 

  .رمحتهم بإخراجهم من التخلف إىل احلضارة.. هلم مع ذلك أن قصدنا هو رمحتهم 
  .ولكن كري االمتحان مييز اخلبيث من الطيب، والغليظ من اللني، والقاسي من الرحيم: قال
  وما كري االمتحان؟: قلت
فلذلك يتذرعون بكل وسيلة للحصول على ما يرغبونه من .. أليس قومك يهتمون بالنتائج قبل الوسائل : قال
  النتائج؟

  .ربر الوسيلةوهم يعربون عن ذلك بأن الغاية ت.. ذلك صحيح : قلت
  .فبذور الشوك يستحيل أن تنبت مثار العنب.. فكري االمتحان هو النظر إىل النتائج : قال
  أتقصد أن ننتظر النتائج حىت نرى حقيقة الدوافع؟: قلت
  .فال ميكن أن خيرج إىل الوجود إال ما بذر يف أرض النفوس.. فالنتائج هي اليت تبني املنطلقات .. أجل : قال
  ؟أرى أقواما حيملون رايات كثرية قد التبست علي فلم أدر أهي رايات رمحة أم رايات قسوةإين : قلت
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  .. وانظر إىل ما حيركها .. ال تنظر إىل الرايات : قال
  .مل أفهم: قلت
فتقف يف وجهه الرايات الكثرية تدافع .. أرأيت الطبيب الذي يضطر إىل إجراء عملية جراحية لولد صغري : قال

  .وترمي باحلجارة وجه الطبيب، لكونه يريد أن يقسو على الولد.. عن الطفل 
  .وليس الرحيم إال الطبيب.. وقساة هم .. خمطئون هم : قلت
  مل؟: قال
بينما قسوة الطبيب الظاهرة ال .. ألن رمحتهم القاصرة احملدودة ستقسو على الولد، وستمأل حياته باألمل  : قلت

  .ورمحتهم قاسية.. ته رحيمة فقسو. .تنتج إال الصحة والعافية
  .فال ينبغي للعاقل أن تغره القشور، فينشغل ا عن اللباب.. فانظر ذا املنظار للحقائق : قال

  .تاركا يل كعادته قال ذلك، مث انصرف
  .. وإخالص وعزمية بصدق .. رحل تلك الرحلة اليت كلفين ا مبجرد أن سار شعرت مة عظيمة تدفعين أل

  .. نفسها ال حمالة عن فاحلقائق البد أن تربز .. فليكن ما يكون : نفسي لقد قلت يف
***  

كان بلدا قاسيا يف ظاهره، فليس يف تضاريسه وال .. أن أذهب إليه  بعد أيام قليلة سرت إىل البلد الذي طلب مين
  .. أجوائه إال القسوة 

لنبوة وعاشرم حىت حتول كل شيء يف نظري لكين ما إن رأيت ورثة ا.. لقد امتألت بالكآبة عندما نزلت فيه 
  .. إىل مجال ال يضاهيه أي مجال 

ـ بفضل اهللا ـ من أشعة مكثت فيه كل يوم من استفدت ولكين .. طويال ذلك البلد الطيب مل أمكث يف 
  .. ما ال يستطيع اللسان التعبري عنه مشس حممد 
  ؟ما رأيتخرب  فهل ستحكي يل: قلت
  . ت األنوار اليت حتملها براهني جديدة اقتربت ا خطوات كثرية من مشس حممد فقد كان.. أجل : قال
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  النساءأوال ـ 
وكان من فضل اهللا .. سرت على غري هدى إىل أن وجدت جملسا لنسوة جمتمعات  ،اليوم األولصباح يف 

رأيت النسوة اتمعات وقد تعجبت عندما .. وتوفيقه أن رأيت فيهن امرأة كانت من الذين جئت ألجتسس عليهم
تصورته يف البداية امسا مستعارا أرادت استخدامه ألداء الوظيفة اليت كلفت ..  1)مرمي هاري(معها يطلقن عليها اسم 

  .. لكين بعد ذلك علمت أنه امسها الذي اختارته عن طواعية بعد والدا الثانية .. ا 
حسب ما يبدو من والاليت كن على .. يت كن معها اللوحديث النسوة ا.. سأحدثك حبديثها .. لن أستعجل 
ولكنهن مع ذلك كن يشتركن يف معرفة العربية .. فقد كانت ألوان وأزياؤهن خمتلفة متاما ..  2جنسيات خمتلفة
  .. والنطق السليم ا

  .. 3وال يرينين نليهن من حيث أراهعصت نيف حمل قريب منهن، ألت جلست
دانيايل (وأن أخرى كان امسها ..  4)فرانسواز ساجان(هن أن إحداهن كان امسها عرفت من خالل أحاديثوقد 
وأن أخرى كان ..  2)الالدي كوك(وأن أخرى كان امسها ..  1)مسز آرنون(وأن أخرى كان امسها ..  5)كوتيدن

                                                
: فيـه  نتقول هل) األحارمي األخرية(خطابا موجها إىل النساء املسلمات يف كتاا  وقد كتبت.. أشري به إىل كاتبة فرنسية )  1(

يا أخوايت العزيزات، ال حتسدننا حنن األوربيات وال تقتدين بنا، إنكن ال تعرفن بأي مثن من عبوديتنا األدبيـة اشـترينا حريتنـا    (
إىل البيت، إىل البيت، كن حالئل، ابقني أمهات، كن نساًء قبل كل شيء، قد أعطاكن اهللا كثريا مـن  : املزعومة، إين أقول لكن

ال ترغنب يف مضارعة الرجال، وال جتتهدن يف مسابقتهم، ولترض الزوجة بالتأخر عن زوجها وهي سيدته، ذلك اللطف األنثوي ف
 )خري من أن تساويه وأن يكرهها

اخترت هنا بعض األمساء لشخصيات نسائية معروفة استطعن حبكمتهن أن يكتشفن املغالطات الكـثرية الـيت حتملـها    )  2(
 إعداد موقع املنربمن ) معاناة املرأة يف الغرب(ر املرأة، وقد استفدت هذه األمساء وتصرحيان من كتاب الرايات اليت تدعي أا حتر

)http://www.alminbar.net/ (نشره موقع صيد الفوائد )http://www.saaid.net/(   
احلقيقية الـيت تـدل علـى    أما تصرحيان .. وكما نبهنا مرات كثرية، فإن ما نذكره من حديثهن هو جمرد حديث افتراضي 

  .مواقفهن، فقد ذكرناها يف اهلوامش
، وهو يـدور حـول   رسول اهللا عائشة املشهور، وهو حديث حدثت به ) أم زرع(استلهمنا هذا املعىن من حديث )  3(

أن ال علـى   وقد تعاقد هؤالء النسوةإحدى عشرة امرأة ووصفهن ألزواجهن ، ومن مجلة هؤالء النسوة امرأة يقال هلا أم زرع، 
  .ومن معىن تعاهدهن استلهمنا هذا احلديث..  بار أزواجهن شيئاخيكتمن من أ

من خالل نظـريت  : ( أجابت ف ،عن سبب سخريتها يف كتابتها من حركة حترير املرأةوقد سئلت .. فرنسية  هي كاتبة)   4(
 )رية اخترعها الرجل ليضحك على املرأةإن حركة حترير املرأة أكذوبة كب: لتجارب الغالبية العظمى من النساء أقول

إن اجليـل  : ( تقول فيـه  ) ما مل ختربنا به أمهاتنا(كتبت يف كتاب هلا بعنوان الواليات املتحدة األمريكية هي كاتبة من )   5(
ة اجلديد من األمهات حتت سن األربعني أصبحن ضحايا للحركة النسوية، حيث دأبت هذه احلركات على تشجيع عمـل املـرأ  

واخلروج من البيت وتأخري الزواج، وقلّلت من دور املرأة يف تربية األطفال ورعاية املنزل، ودعت إىل أن يقوم الرجل بذلك عمال 
  )مببدأ املساواة املطلقة

وينها تؤكّد أن عمل احلركة النسوية ومطالبتها باقتحام كلّ جماالت العمل ساهم يف قطع ارتباط املرأة باجلوانب املتصلة يف تكو
تدعو يف املقابل أن تعود املرأة إىل البيت وأن تتزوج مبكـرة وأن  هي النفسي والعقلي مثل غريزة األمومة وحب تكوين األسرة، و

ملاذا ال يطلب من الرجل أن يبقـى يف البيـت   : وجتيب عن سؤال حساس هو ..ال تعمل قبل أن يكرب الصغار ويدخلوا املدارس
الشعور بالذنب لدى املرأة لتركها األوالد وشعورها املرتكز يف فطرا لتلبية حاجات أطفاهلا األساسية  إنّ(: فتقول! وتعمل األم؟

  )جيعل قيام األم ذا الدور حمقّقا لالستقرار األسري

http://www.alminbar.net/
http://www.saaid.net
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وأن .. 5)تو الهايتبي(وأن أخرى كان امسها ..  4)الدكتورة أيربين(وأن أخرى كان امسها ..  3)برجييت باردو(امسها 

                                                                                                                                 
مثـن،   إىل أن جيال من األمهات بأكمله تعلّم أن حيارب الرجل وأن يلومه، وأن يطالب باالستقالل التام بأي )دانيايل(وتشري 

وتذكر املؤلفة أن هناك تساؤالت أصبحت تقلق املرأة الغربية املعاصـرة   ..والنتيجة كما تشري هذه الباحثة قلق وحريةٌ واضطراب
هل النزول إىل معترك العمل أهم من العناية باألطفال؟ وملاذا ال يرغب صديقي بالزواج : ىل حد كبري، تتمثل يف السؤالني التالينيإ

  أنا؟ مين كما أرغب
أصبحت تثري االمشئزاز لدى عدد ال بأس به من النساء يف أمريكا، وذلـك   )احتاد نسائي(أو  )حركة نسوية(وتعترف أن لفظة 

  .مرده إىل الطروحات املتطرفة املتصادمة مع متطلبات األنثى
بشرط أن تتخلـى عـن املقـوالت    إن السعادة والتخلص من القلق واحلرية ممكن للمرأة املعاصرة (: انيايل يف كتاادتقول و

 الرجعية اليت تنادي ا احلركات النسوية الداعية إىل إشراك املرأة يف كلّ جمال أو بتلك ااالت اليت حتث على احلرية اجلنسية الـيت 
 )قتلت املرأة وحوهلا إىل كائن ال قيمة له يف اتمع

ن يشتغل بناتنا يف البيوت خوادم أو كخوادم خري وأخف بـالًء  أل(: تقول) األسترن ميل(يف جريدة كتبت يف  كاتبةهي )  1(
أال ليت بالدنا كبالء املسلمني؛ فيها احلشمة والعفاف والطهارة، فاخلادمـة والرقيـق   . من اشتغاهلن يف املصانع واحملالت واملعامل

 )راض بسوءيتنعمان عند املسلمني بأرغد عيش، ويعامالن كما يعامل أوالد البيت، وال متس األع
إن االختالط يألفه الرجال، وهلذا طمعت املرأة مبا خيالف فطرا، وعلى قدر : ( كتبت يف بعض كتاباا تقول كاتبة هي )  2(

عما يزيـل  : أما آن لنا أن نبحث عما خيفّف ـ إذا مل نقل ..  كثرة االختالط تكون كثرة أوالد الزنا وهنا البالء العظيم على املرأة
  )صائب العائدة بالعار على املدنية الغربيةـ هذه امل

يا أيها الوالدان، ال يغرنكما بعض دريهمات تكسبها بناتكما باشتغاهلن يف املعامل وحنوها ومصريهن (: يف موضع آخر تقولو
على أن البالء النـاتج  لقد دلَّنا اإلحصاء . علموهن االبتعاد عن الرجال، أخربوهن بعاقبة الكيد الكامن هلن باملرصاد. إىل ما ذكرنا

من محل أوالد الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختالط النساء بالرجال، أمل تروا أن أكثر أمهات أوالد الزنا مـن املشـتغالت يف   
ولوال األطباء الذين يعطون األدويـة لإلسـقاط لرأينـا    ! املعامل واخلادمات يف البيوت وكثري من السيدات املعرضات لألنظار؟

ا نرى اآلن، لقد أدت بنا هذه احلال إىل حد من الدناءة مل يكن تصورها يف اإلمكان، حىت أصبح رجال من مقاطعـات  أضعاف م
   )عندها أوالد من الزنا ينتفع م، وهذا هو غاية اهلبوط باملدنية: من بالدنا ال يقبلن البنت زوجة ما مل تكن جمربة، أي

لقد كنت يف يوم من األيـام رمـزا للتحريـر    : ( ا قوهلا ـ ردا على من سأهلا قائال من تصرحيا.. ممثلة مشهورة هي )   3(
هذا صحيح كنت كذلك، كنت غارقة يف الفساد الذي أصبحت وقتا ما رمزا له، لكن املفارقـة أن  (: فأجابت قائلةـ ) والفساد

. سابقة فإنين أبصق على نفسي، وأقفل اجلهاز فـورا الناس أحبوين عارية، ورمجوين عندما تبت، عندما أشاهد اآلن أحد أفالمي ال
إذا رأيت امرأة مع رجل ومعها أوالد أتسـاءل يف  (: ، مث تقول)قمة السعادة لإلنسان الزواج(: ، مث تواصل قائلة)كم كنت سافلة

  )ملاذا أنا حمرومة من مثل هذه النعمة: سري
مات العائلية يف أمريكا وسر كثرة اجلرائم يف اتمع هو أن الزوجـة  إن سبب األز: ( من تصرحياا يف هذا اال قوهلا )  4(

إن التجارب أثبتت أن عودة املرأة إىل : ( ، مث تقول )تركت بيتها لتضاعف دخل األسرة، فزاد الدخل واخنفض مستوى األخالق
  )احلرمي هي الطريقة الوحيدة إلنقاذ اجليل اجلديد من التدهور الذي يسري فيه

: تقولصرحت الكندية،  )أوتاوا(عجوز يف اخلامسة والسبعني، من أصل أرلندي وتعيش منذ مخسني عاما يف مدينة هي )  5(
تـرى  . إنين ال أستطيع أن أفعل شيئًا سوى أن أرى هؤالء الشبان الذين يرتطمون ذا الواقع اجلاف، أخشى أن يكرهنا أبناؤنـا (

  . هذا العامل عندما فقد هذا العامل كل سطوع وحراراةملاذا يكرهوننا؟ لقد أرغمناهم كي يأتوا إىل
، أتلقى منهم الرسائل بانتظام، وأشعر أن عملية تناول الرسـائل  )مونتريال(إنين أعيش وحيدة، أوالدي وأحفادي يعيشون يف 

كانت حياتنا أشبه باملهرجـان  باتت ميكانيكية، ألا خالية من الود احلقيقي، هذا ليس ذنبهم، أعود ستني عاما إىل الوراء، عندما 
  )الدائم، اآلن تبدل كل شيء، ويبدو أن الناس كلهم يسريون يف جنازة هم األموات فيها
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( وأن أخرى كان امسها ..  2)هيلسيان ستانسربي(وأن أخرى كان امسها ..  1)برجيت أوف هاهر(أخرى كان امسها 
  ..  3)الالدي ماري مونتكاد

واليت رأيت من خالل حديثها أا انقلبت على ) .. مرمي هاري(املسلمة اليت حدثتك عنها وكان مع هؤالء مجيعا 
صارت جتلس مع نساء من .. فبدل أن جتلس مع مسلمات لتقنعهن بقساوة اإلسالم .. جاءت من أجلها  الوظيفة اليت
  . من خالهلا إىل دين حممد  نولتحوهل.. عن رمحة اإلسالم  نقومنا لتحدثه

كان حديث هؤالء النسوة اإلحدى عشر هو مبعث أشعة كثرية من نور النبوة نسخت ا تلك الظلمات اليت 
  .. يل أخي سرا إ

  .ا ال أزال أحفظه من حديثهنمبسأحدثك 
أمل تثنك عنه .. أنا إىل اآلن ال أزال حائرة يف سر إسالمك : رمي هاريقائلة مل) فرانسواز ساجان(بدأت احلديث 

  ؟وعن القسوة اليت عامل ا اإلسالم املرأة.. كل تلك األحاديث اليت يذيعها قومنا كل حني عن املرأة 
بشرط واحد هو أن ختربين كل امرأة منكن عن ولكن .. سأحكيها لكم .. لذلك قصة طويلة : قالت مرمي

                                                
قاضية سويدية كلفتها األمم املتحدة بزيارة البالد العربية للتعرف على املرأة العربية ودراسة أوضـاعها االجتماعيـة   هي )  1(

سويدية فجأة اكتشفت أا اشترت ومها هائالً ـ تقصد احلرية اليت أعطيت هلا ـ بثمن مفزع هو   إن املرأة ال(: ، فقالتوالقانونية
وهلذا فإا تستقبل العام العاملي حلقوق املرأة بفتـور  (: م1975وتقول عن استقبال املرأة السويدية لعام املرأة  ..)سعادا احلقيقية

توازنة جنسيا وعاطفيا ونفسيا، فهي تريد أن تتنازل عن معظم حريتها يف سبيل كـل  مهذّب، وحتن إىل حياة االستقرار العائلية امل
 )سعادا

تراسل أكثر من مخسني ومائيت صحيفة أمريكية، وقد زارت مجيـع بـالد العـامل، زارت    كانت  ،صحفية أمريكيةهي )  2(
لشباب واملؤسسـات االجتماعيـة ومراكـز    القاهرة وأمضت فيها عدة أسابيع، حيث زارت املدارس واجلامعات ومعسكرات ا

إن اتمع املسلم كامل وسليم، ومن اخلليق ذا اتمع أن (: األحداث واملرأة واألطفال وبعض األسر يف خمتلف األحياء، مث قالت
يكي، فعندكم أخالق يتمسك بتقاليده اليت تقيد الفتاة والشباب يف حدود املعقول، وهذا اتمع خيتلف عن اتمع األوريب واألمر

موروثة حتتم تقييد املرأة، وحتتم احترام األب واألم، وحتتم أكثر من ذلك عدم اإلباحية الغربية اليت دد اليوم اتمع واألسـرة يف  
أوربا وأمريكا، ولذلك فإن القيود اليت يفرضها جمتمعكم على الفتاة هذه القيود صاحلة ونافعة، هلذا أنصـحكم بـأن تتمسـكوا    

  .تقاليدكم وأخالقكمب
امنعوا االختالط، وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إىل عصر احلجاب، فهذا خري لكم من إباحيـة وانطـالق وجمـون أوربـا     

  .وأمريكا
امنعوا االختالط، فقد عانينا منه يف أمريكا الكثري، لقد أصبح اتمع األمريكي جمتمعا مقعدا، مليئًا بكـل صـور اإلباحيـة    

عة، وإن ضحايا االختالط واحلرية ميلؤون السجون واألرصفة والبارات والبيوت السرية، إن احلرية اليت أعطيناهـا لفتياتنـا   واخلال
  .وأبنائنا قد جعلت منهم عصابات أحداث، وعصابات للمخدرات والرقيق

 )قيم واألخالقإن االختالط واإلباحية واحلرية يف اتمع األوريب واألمريكي قد هدد األسرة، وزلزل ال
يزعمون أن املرأة املسلمة يف استعباد وحجر معيـب،  (: ختاطب شقيقتهاقالت .. زوجة السفري اإلجنليزي يف تركيا هي )  3(

ولوال أنـين يف تركيـا وأنـين    ، وهو ما أود تكذيبه، فإن مؤلفي الروايات يف أوربا ال حياولون احلقيقة، وال يسعون للبحث عنها
املسلمات ما كان إىل ذلك سبيل، ولو أنين مل أستمع إىل أخبارهم وحوادثهم وطرق معيشتهم من سبل شىت  اجتمعت إىل النساء

لذهبت أصدق ما يكتبه هؤالء الكتاب، ولكن ما رأيته يكذب كل التكذيب أخبارهم، وال أبالغ إذا قررت لك أن املرأة املسـلمة  
أوربا، ولعلها املرأة الوحيدة اليت ال تعىن بغري حياا البيتية، مث إن يعشـن يف   وكما رأيتها يف اآلستانة أكثر حرية من زميالا يف
  )مقصورات مجيالت، ويستقبلن من يرِد من الناس
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  .. جتربتها يف هذا
  .. وقد مررت مثلكن بذلك .. وأنكن مجيعا مررتن بتجارب خمتلفة .. أنا أعلم أنكن مجيعا مثقفات واعيات 

  .. فلذلك لن أفضي لكن بسري حىت تفضني يل بسركن 
فأنا أكربكن سنا، .. إئذن يل أن أبدأ احلديث أنا : ، وكانت أكربهن سنا، وقالت)بيتو الهايت(ضت 

  ..وأطولكن جتربة 
وقد عرفت من خالل تأمل طويل أنه .. بل مغالية يف تدينها .. لقد بدأت حيايت يف أسرة مسيحية متدينة 

ذلك أن دين اهللا .. األجناس وضد أي جنس من .. يستحيل أن حيمل دين اهللا أي عصبية ضد أي جهات من اجلهات 
  .ويستحيل على اهللا أن يفرق بني عباده بسبب هو خلقه.. ميثل اهللا 

.. وقد دعاين هذا البحث إىل أن أحبث عن موقف املسيحية من املرأة ألعرف من خالل ذلك مدى مصداقيتها 
فلم يكن لدي من القدرة ما .. شيء وقد أوصلين ذلك البحث إىل اخلروج من املسيحية واالرمتاء بعدها يف أحضان الال

  .. أواصل به مشوار البحث عن احلقيقة 
  .حدثينا عما وجدت يف املسيحية عن املرأة: قالت النسوة

فألطرح ذايت بني يدي اهللا ليخربين عن حقيقيت وعن : لقد قلت لنفسي.. لقد بدأت بالكتاب املقدس : قالت
  .. وعن عالقيت به، وعالقته يب .. وظيفيت 
ولكن ) : ( 9- 3/ 11(رسالة بولس إىل أهل كورونثوس األوىل لقد قرأت يف .. قد صدمت من أول نظرة و

و أكل رجل يصلّي  ..س املسيح هو اهللاأور س املرأة فهو الرجلأواما ر .س كل رجل هو املسيحأن رأن تعلموا أريد أ
ا واحمللوقة سها ألأسها غري مغطى فتشني رأورو تتنبأ أما كل امرأة تصلّي وأ. سهأيتنبأ وله على راسه شيء يشني ر

ن إف. و حتلق فلتتغطأن تقص أن كان قبيحا باملرأة إو .ن كانت ال تتغطى فليقص شعرهاإذ املرأة إ. شيء واحد بعينه
رأة ن الرجل ليس من املرأة بل املأل. ما املرأة فهي جمد الرجلأو .ن يغطي راسه لكونه صورة اهللا وجمدهأالرجل ال ينبغي 

  )جل الرجلأجل املرأة بل املرأة من أن الرجل مل خيلق من وأل. من الرجل
مساه قد و ،يؤكد أن املرأة ال قيمة هلا بدون الرجل وأن ناموسها هو زوجهاما يف رسالته إىل أهل رومية وقرأت 

  )3- 2/ 7رومية  )(إن مات زوجها فقد حتررت من الناموس احلي: ( بالناموس احلي وقال بولس 
ن مات الرجل فقد إولكن  .فان املرأة اليت حتت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل احلي (:)2/ 7رومية(ويف 

ن مات الرجل فهي حرة إولكن  .ذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية ان صارت لرجل آخرإف. حتررت من ناموس الرجل
  )ن صارت لرجل آخرإا ليست زانية أمن الناموس حىت 

ويزيد يف األمر أن الرجل هو رأس  ،يأمر النساء أن يكن خاضعات للرجال كما خيضعن للرب )أفسس(يف رأيته و
أيها ):( 24- 22/ 5 :أفسس(امسعوا ما ورد يف .. وأنه عقيدة فهي أقل من الرجل  ،ة مشبهاً ذلك بعبادة الربأاملر

 ،وهو خملّص اجلسد، س الكنيسةأيح أيضا رس املرأة كما أن املسأن الرجل هو رأل النساء اخضعن لرجالكن كما للرب
  )ولكن كما ختضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجاهلن يف كل شيء

وأما . .س كل رجل هو املسيحأولكن أريد أن تعلموا أن ر): ( 3/ 11: 1كورنثوس(ومثل ذلك قرأت يف  
  )س املسيح هو اهللاأور. .س املرأة فهو الرجلأر
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وأما املرأة ، ن الرجل ال ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة اهللا وجمدهإف): ( 7/ 11: 1كورنثوس(وقرأت يف 
جل أجل املرأة بل املرأة من أن الرجل مل خيلق من وأل، ن الرجل ليس من املرأة بل املرأة من الرجلأل، فهي جمد الرجل

  )الرجل
ذونا هلن أن يتكلمن بل لتصمت نساؤكم يف الكنائس ألنه ليس مأ): ( 34/ 14: 1كورنثوس(وقرأت يف 

ن كن يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجاهلن يف البيت ألنه قبيح بالنساء أن إولكن ، خيضعن كما يقول الناموس أيضا
  )تتكلم يف كنيسة
ولكن لست آذن للمرأة أن  ،لتتعلّم املرأة بسكوت يف كل خضوع) : ( 13- 11/ 2: 1تيموثاوس(وقرأت يف 

  )الن آدم جبل أوال مث حواء ،الرجل بل تكون يف سكوت تعلّم وال تتسلط على
نه هكذا كانت قدميا النساء القديسات أيضا املتوكالت على اهللا يزين أنفسهن إف): ( 5/ 3:بطرس ( وقرأت يف 
   )خاضعات لرجاهلن
يضرب من : وقال كالب: ( ففيه الرجال  اهاة جمرد هدية فقط يتهادأاملرأن ) 17- 16/ 15يشوع (وقرأت يف 

  )فاعطاه عكسة ابنته امرأة .فاخذها عثنيئيل بن قناز اخو كالب. عطيه عكسة ابنيت امرأةأقرية سفر ويأخذها 
وفيما هم يطيبون : ( ففيه .. يدفعها سيدها للزنا قد املرأة جمرد هدية أن ) 29- 22/ 19 قضاة(وقرأت يف 

خرج أ :وكلموا الرجل صاحب البيت الشيخ قائلني ، البابحاطوا بالبيت قارعنيأقلوم اذا برجال املدينة رجال بليعال 
بعد ما دخل  .خويت ال تفعلوا شراإال يا  :ليهم الرجل صاحب البيت وقال هلمإفخرج  ،الرجل الذي دخل بيتك فنعرفه

ما حيسن يف  ذلومها وافعلوا ماأخرجهما فأذا ابنيت العذراء وسريته دعوين  هو. هذا الرجل بييت ال تفعلوا هذه القباحة
خرجها أمسك الرجل سريته وأف .ن يسمعوا لهأفلم يرد الرجال . مر القبيحما هذا الرجل فال تعملوا به هذا األأعينكم وأ

قبال الصباح إفجاءت املرأة عند . طلقوهاأىل الصباح وعند طلوع الفجر إاليهم خارجا فعرفوها وتعللوا ا الليل كله 
بواب البيت وخرج أفقام سيدها يف الصباح وفتح . ىل الضوءإسيدها هناك  وسقطت عند باب بيت الرجل حيث

  )للذهاب يف طريقه واذا باملرأة سريته ساقطة على باب البيت ويداها على العتبة
مسك سريته وقطعها مع عظامها اىل اثنيت عشرة أخذ السكني وأودخل بيته و) : ( 19:29:قضاة( وقرأت يف 

   )سرائيلإوم رسلها اىل مجيع ختأقطعة و
: ففيه.. أن تنذر للرب إال مبوافقة أبيها أو زوجها يف املرأة ليس هلا احلق أن ) 13- 3/ 30العدد(وقرأت يف سفر 

لزمت أبوها نذرها والالزم الذي أبيها يف صباها ومسع أذا نذرت نذرا للرب والتزمت بالزم يف بيت إما املرأة فأو( 
بوها يوم مسعه أن اها إو. لزمت نفسها ا تثبتأوكل لوازمها اليت  .كل نذورهابوها هلا ثبتت أن سكت إنفسها به ف

ن كانت لزوج إو. باها قد اهاأن والرب يصفح عنها أل .لزمت نفسها ا ال تثبتأفكل نذورها ولوازمها اليت 
ولوازمها  تت نذورهان سكت يف يوم مسعه ثبإلزمت نفسها به ومسع زوجها فأطق شفتيها الذي نو أونذورها عليها 

لزمت نفسها به أن اها رجلها يف يوم مسعه فسخ نذرها الذي عليها ونطق شفتيها الذي إو. لزمت نفسها تثبتأاليت 
ن نذرت يف بيت زوجها إولكن . لزمت نفسها به يثبت عليهاأو مطلقة فكل ما أرملة أما نذر أو. والرب يصفح عنها

لزمت نفسها به أوكل الزم  .ن سكت هلا ومل ينهها ثبتت كل نذورهاإوجها فلزمت نفسها بالزم بقسم ومسع زأو أ
قد فسخها  .و لوازم نفسها ال يثبتأن فسخها زوجها يف يوم مسعه فكل ما خرج من شفتيها من نذورها إو. يثبت
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  )ذالل النفس زوجها يثبته وزوجها يفسخهكل نذر وكل قسم التزام إل. والرب يصفح عنها.زوجها
ولكن لست آذن للمرأة . لتتعلّم املرأة بسكوت يف كل خضوع) : ( 15- 11/ 2تيماثوس األوىل ( وقرأت يف

وآدم مل يغو لكن املرأة أغويت . وال مث حواءأن آدم جبل أل. ن تعلّم وال تتسلط على الرجل بل تكون يف سكوتأ
  )ة والقداسة مع التعقلن ثبنت يف االميان واحملبإوالد ولكنها ستخلص بوالدة األ. فحصلت يف التعدي

امسعوا ما يقول الرب يف .. املرأة تعامل كاحليوانات إن وقعت يف السيب أن ) 14- 10/ 21تثنية ( وقرأت يف 
ىل يدك وسبيت منهم سبيا ورأيت يف السيب امرأة مجيلة إهلك إعدائك ودفعهم الرب أذا خرجت حملاربة إ: ( هذا السفر

ظفارها وتنزع ثياب سبيها عنها أسها وتقلم أىل بيتك حتلق رإزوجة فحني تدخلها الصورة والتصقت ا واختذا لك 
ن مل إو. مها شهرا من الزمان مث بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج ا فتكون لك زوجةأباها واوتقعد يف بيتك وتبكي 

  )ذللتهاأنك قد أجل أال تبعها بيعا بفضة وال تسترقها من  .طلقها لنفسهاأتسر ا ف
خذ أو، فكان سبعة إخوة: ( ففيه .. للرجل مرياث ليست سوى املرأة أن ) 35- 29/ 20لوقا (رأت يف وق

ومل يتركوا ولدا ، مث أخذها الثالث وهكذا السبعة ،فأخذ الثاين املرأة ومات بغري ولد، األول امرأة ومات بغري ولد
 :فأجاب وقال هلم. ألا كانت زوجة للسبعة، زوجة ففي القيامة ملن منهم تكون، وآخر الكل ماتت املرأة أيضا، وماتوا

ولكن الذين حسبوا أهال للحصول على ذلك الدهر والقيامة من األموات  ،يسوع أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون
  )ال يزوجون وال يزوجون

إىل خارج إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فال تصر امرأة امليت ): ( 6- 5/ 25تثنية (ويف 
والبكر الذي تلده يقوم . خو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم هلا بواجب أخي الزوجأ .لرجل أجنيب

  )باسم أخيه امليت لئال ميحى امسه من إسرائيل
 تتقدم امرأة أخيه إليه أمام ): ( 9/ 25:تثنيه( ففيه .. ويف نفس السفر ذكر للعقوبة اليت يتلقاها إن رفض ذلك 

 ،أعني الشيوخ وختلع نعله من رجله وتبصق يف وجهه وتصرح وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي ال يبين بيت أخيه
  )فيدعى امسه يف إسرائيل بيت خملوع النعل

واذا بالويل الذي تكلم عنه بوعز  ،وجلس هناك ،ىل البابإفصعد بوعز ): ( 10- 4/1:راعوث(وقرأت يف 
خذ عشرة رجال من شيوخ املدينة وقال هلم أمث  ،يا فالن الفالين فمال وجلسنت أمل واجلس هنا  :فقال، عابر

فقلت  ،خينا اليمالكن نعمي اليت رجعت من بالد موآب تبيع قطعة احلقل اليت ألأمث قال للويل ، اجلسوا هنا فجلسوا
نه علم ألخربين ألأتفك ف وان كنت ال، فان كنت تفك ففك، اشتر قدام اجلالسني وقدام شيوخ شعيب :ين اخربك قائالإ

يضا من يد راعوث أيوم تشتري احلقل من يد نعمي تشتري  :فقال بوعز. ين افكإ :فقال .نا بعدكأليس غريك يفك و
نت أففك  .فسد مرياثيأفك لنفسي لئال أن أال اقدر  :فقال الويل. املوآبية امرأة امليت لتقيم اسم امليت على مرياثه

مر أثبات كل إجل مر الفكاك واملبادلة ألأوهذه هي العادة سابقا يف اسرائيل يف ، فكأن أقدر أين ال لنفسك فكاكي أل
وخلع نعله فقال بوعز  .فقال الويل لبوعز اشتر لنفسك. فهذه هي العادة يف اسرائيل .خيلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه

. لك وكل ما لكليون وحملون من يد نعميين قد اشتريت كل ما الليماأنتم شهود اليوم أللشيوخ وجلميع الشعب 
قيم اسم امليت على مرياثه وال ينقرض اسم امليت من بني وكذا راعوث املوآبية امرأة حملون قد اشتريتها يل امرأة أل

  )نتم شهود اليومأ .خوته ومن باب مكانهإ
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ذا اشتريت عبدا إ( ): 6- 2/ 21اخلروج  (ها لعبد وزوجته جاء فيباشريعة خاصة  )اخلروج(وقرأت يف سفر 
ن كان بعل امرأة خترج امرأته إ .ن دخل وحده فوحده خيرجإ. عربانيا فست سنني خيدم ويف السابعة خيرج حرا جمانا

ن قال إولكن . و بنات فاملرأة وأوالدها يكونون لسيده وهو خيرج وحدهأن اعطاه سيده امرأة وولدت له بنني إ. معه
و إىل القائمة ويثقب سيده أخرج حرا يقدمه سيده إىل اهللا ويقربه إىل الباب أال حب سيدي وامرأيت وأوالدي أالعبد 

  )بدفيخدمه إىل األ.اذنه باملثقب
ستوىل ازوجتيه راحيل وليئة بعد أن  قصة يعقوب وهروبه من البان أيب) 17- 11/ 31 :التكوين(وقرأت يف 

أمل حنسب منه  ..بيناأيضا نصيب ومرياث يف بيت أألنا جابت راحيل وليئة وقالتا له أف: ( وفيها.. على كل ما للرجل 
فاآلن كل ما قال لك  .والدنابينا هو لنا وألأن كل الغىن الذي سلبه اهللا من إ. يضا مثنناأكل أنه باعنا وقد أل .جنبيتنيأ

  .)فقام يعقوب ومحل اوالده ونساءه على اجلمال ،اهللا افعل
إذا ورثت تكون هي نفسها جمرد مرياث حىت ال خيرج املرياث ة أن املرأ )10- 8/ 36 :تكوينال( وقرأت يف 

بيها أسرائيل تكون امرأة لواحد من عشرية سبط إسباط بين أوكل بنت ورثت نصيبا من : ( ففيه .. خارج عائلتها 
ل سباط بين اسرائياىل سبط آخر بل يالزم إفال يتحول نصيب من سبط . سرائيل كل واحد نصيب آبائهإلكي يرث بنو 

  )كل واحد نصيبه كما أمر الرب موسى كذلك فعلت بنات صلفحاد
ومل أدر سر ختصيصهن .. وفوق ذلك كله قرأت يف الكتاب املقدس عقوبات خاصة بالنساء دون الرجال 

  .. بذلك
حدمها أخوه وتقدمت امرأة أذا ختاصم رجالن بعضهما بعضا رجل وإ): ( 12- 11/ 25: تثنية(منها ما ورد يف 

  )فاقطع يدها وال تشفق عينك(مسكت بعورته أص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها ولكي ختلّ
  )12/6الويني (ويف الوالدة البنت تنجس أمها أسبوعني بينما الولد ينجسها أسبوع 

  .. وهكذا 
وال ..  هناك رجال الكنيسة وجمامعها.. ولكن املسيحية ال تتشكل من الكتاب املقدس وحده : قالت النسوة

  ؟أن تفهم املسيحية من دوم ميكن
  .. لقد حبثت يف هذا أيضا ): بيتو الهايت(قالت 

  فما وجدت؟: قالت النسوة
  .. مل يزدين ذلك إال بعدا عن املسيحية ونفورا منها : قالت

  .فحدثينا عما وجدت يف هذا: قالت النسوة
كل خطيئة املرأة مسئولة عن هلا لقد أثرت تلك النصوص يف رجال الكنيسة أجياال طويلة اعتربوا خال: 1قالت

وأن األعزب ..  أن الزواج دنس جيب االبتعاد عنهوهلذا قرروا .. فلوال املرأة ماخرج آدم من اجلنة وقعت يف العامل، 
وأن احلمل والوالدة ، . .وأن السمو ىف عالقة اإلنسان بربه ال يتحقق إال بالبعد عن الزواج..  أكرم عند اهللا من املتزوج

مرأته ، واشتياق املرأة لزوجها من اآلثام، الىت جلبت على املرأة الويل والعار على مدى هوة ، واشتياق الرجل الوالش
                                                

 .بكر ألستاذ عالء أبول) حفظ اإلسالم حقوق املرأة(كتاب استفدنا الكثري من النصوص الواردة هنا من )  1(
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  .التاريخ كله ، وهى عقوبة الرب حلواء على خطيئتها األزلية
  ..أعلنوا أا باب الشيطانوفوق ذلك كله 

ن أسرد عليكم ما قال القديسون وآباء الكنيسة فلذلك امسحوا يل أ.. الشك أن هذا الكالم امل لن يقنعكم 
  : واامع املقدسة لتعلموا موقف مجيع هؤالء من املرأة

مبا أن املرأة :( يف ذلك يقول.. تتخلص من أنوثتها ليتم خالصها ىف اآلخرة يدعو املرأة أن لقد كتب جريوم 
ولكن عندما ترغب املرأة ىف . سد عن الروحخلقَت للوالدة واألطفال ، فهى ختتلف عن الرجل ، كما خيتلف اجل

  1)خدمة املسيح أكثر من العامل ، فعندئذ سوف تكف عن أن تكون امرأة ، وستسمى رجالً
حسناً فما هو : إذا امتنعنا عن االتصال اجلنسى فإننا نكرم زوجاتنا ، أما إذا مل منتنع: (ممتهنا املرأة وحقوقهاوقال 

  )نقيض التكرمي سوى اإلهانة
إذا كان ما احتاجه آدم هو العشرة الطيبة ، فلقد كان من األفضل كثرياً أن يتم تدبري : (أوغسطنيالقديس  الوق

  )ذلك برجلني يعيشان معاً كصديقني ، بدالً من رجل وامرأة
فبما خيتص (: وقد كان توما األكويىن متحرياً متاماً مثل سلفه أوغسطني ىف سبب خلق اهللا للمرأة، فكتب يقول

بيعة الفرد ، فإن املرأة خملوق معيب وجدير باإلزدراء ، ذلك أن القوة الفعالة ىف مىن الذكر تنزع إىل انتاج مماثلة بط
كاملة ىف اجلنس الذكرى ، بينما تتولد املرأة عن معيب تلك القوة الفعالة ، أو حدوث توعك جسدى ، أو حىت نتيجة 

  )ملؤثر خارجى
إا مدخل الشيطان : (املرأةإىل يبني نظرة املسيحية ـ املسيحية األوىل وأئمتها  أحد أقطابـ تروتوليان  وقال

يف مستندا ) - أي الرجل  –ىل نفس اإلنسان، وإا دافعة اىل الشجرة املمنوعة ناقضة لقانون اهللا ومشوهة لصورة اهللا إ
كن الْمرأَةَ أُغْوِيت فَحصلَت في التعدي، وآدم لَم يغو لَ ) :(15- 14 /2تيموثاوس األوىل (ما ورد يف إىل ذلك 

  ) ولَكنها ستخلُص بِوِالَدة اَألوالَد، إِنْ ثَبتن في اِإلميان والْمحبة والْقَداسة مع التعقُّلِ
  )رى واملرأة يبدوان نقيضني عنيدينأن الكائن البش() 1484(ىف براءة فقد أعلن ) اينوسنسيوس الثامن(البابا أما 
إذا تعبت النساء ، أو حىت ماتت ، فكل ذلك ال يهم ، ( : ، وقال)املرأة كمسمار يدق ىف احلائط: (قال لوثرو

  ) ىف عملية الوالدة ، فلقد خلقن من أجل ذلك دعهن مينت
ذى ال ميكن شفاؤه بأى دواء، إن الشهوة هى الشىء الوحيد ال! كم هو شىء مرعب وأمحق تلك اخلطيئة: (وقال

  )ولو كان حىت الزواج الذى رسمِ لنا خصيصاً من أجل هذه النقيصة الىت تكمن ىف طبيعتنا
إن املسيحية خلقت أتعس جو جنسى ىف أوروبا وأمريكا بدرجة قد تصيب : (الراهبة كارين أرمسترونجوقالت 

فبالنسبة ألوغسطني الذى . هلذا تأثريه على النساء ومن الواضح كيف كان. بالدهشة كال من يسوع والقديس بولس
كان يناضل من أجل البتولية ، كانت النساء تعىن جمرد اغراء يريد أن يوقعه ىف شرك ، بعيداً عن األمان واإلماتة املقدسة 

ن حقيقة أما كون العصاب اجلنسى للمسيحية قد أثر بعمق ىف وضع النساء ، فهذا ما يرى بوضوح م. لشهوته اجلنسية
                                                

  .لس إىل أهل أفسستعليق جريوم على رسالة بو: انظر)  1(
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أن النساء الالتى التحقن باجلماعات اهلرطيقية املعادية للجنس ، وصرن بتوالت ، قد متتعن مبكانة واحترام كان من 
  )املستحيل أن حيظني ما ىف ظل املسيحية التقليدية

عرفت لقد كانت املسيحية مشغولة طيلة مئات السنني جبعل النساء خيجلن من أمورهن اجلنسية ، ولقد (: وقالت
النساء جيداً كما قال أوغسطني ولوثر قبل عدة قرون ، أن تشريع الزواج كان جمرد دواء ضعيف املفعول ملعاجلة شرور 

  )اجلنس
لقد كان ينظر إىل جسد املرأة بامشئزاز على حنو خاص ، كما كان مصدر إرباك آلباء الكنيسة أن (: وقالت

تلو موعظة ، وىف رسالة تلو رسالة على أن مرمي بقيت عذراء ،  فكم ضغطوا بشدة ىف موعظة. يسوع ولد من امرأة
  )ليس فقط قبل ميالد املسيح بل وبعده أيضاً

  )إن معانقة امرأة تعىن معانقة كيس من الزبالة: (يقول كتب أودو الكاىن ىف القرن الثاىن عشر و
ناء مومسات ، وهن مثل حواء ن كل النساء بال استثإ(: يقول كتب أسقف فرنسى عاش ىف القرن الثاىن عشرو

  )سبب كل الشرور ىف العامل
  )إنه ال توجد امرأة طيبة على وجه األرض(: وقال الراهب البنديكىت برنار دى موريكس دون مواربة ىف أشعاره

اً أنه نظراً ألن املرأة ال تشبع جنسيا ، فإا غالبا ما تصطاد بائساً حقري: (وقال الراهب االجنليزى اسكندر نكهام
ونتيجة لذلك كان على األزواج أن . لينام معها ىف فراشها ليشبع مها إذا كان زوجها غري موجود ىف حلظة شبقها

  )يربوا أطفاالً ليسوا أوالدهم
  )إن املرأة مدخل الشيطان إىل نفس اإلنسان ، ناقضة لنواميس اهللا ، مشوهة للرجل: (وقال القديس ترتوليان

لقد كان حريا باملرأة أن خترج ىف زى حقري ، : (لثالث رسالة تعاجل زى املرأة ، قال فيهاتب ترتليان ىف القرن اوك
وتسري مثل حواء ، ترثى حلاهلا ، نادمة على ما كان ، حىت يكون زيها الذى يتسم باحلزن ، مكفراً عما ورثته من 

تكْثرياً ( : فلقد قال الرب للمرأة. نسانيةالعار ، وأقصد بذلك اخلطيئة األوىل ، مث اخلزى من اهلالك األبدى لال: حواء
كلبح ابعأَت الَداً. أُكَثِّرأَو يندلعِ تجبِالْو .كلَيع ودسي وهو اقُكيتكُونُ اشي كلجإِلَى رألسنت  )16: 3تكوين _) و

  )تعلمن أن كل واحدة منكن هى حواء؟
عن أخته بعد زيارا إياه ىف ـ ما استطاع لنشر عبادة العذراء ىف الكنيسة  الذى فعل كلـ قال القديس برنارد و

  )مومس قذرة ، وكتلة من الروث: (الدير الذى يقيم فيه مرتدية زياً جديداً
  .. وإمنا مشل األمر اامع املقدسة أيضا .. مل يقتصر األمر على أشخاص ممتلئني حقدا على املرأة 

أم هى جسد ذو  ،هل املرأة جثمان حبت: (دى اجتمع جممع باكون وكانوا يتباحثونالقرن اخلامس امليالففي 
  ) روح يناط به اخلالص واهلالك؟

أن املرأة خالية من الروح الناجية ، الىت تنجيها من جهنم ، وليس هناك استثناء بني مجيع بنات هذا امع قرر وقد 
  .. حواء من هذه الوصمة إال مرمي

بتعاد عنه ، وأنه الروح هلا وال خلود ، والتلقن مبادئ خر، أن املرأة حيوان جنس ، جيب االكما قرر جممع آ
امللكوت ، ولكن جيب عليها اخلدمة والعبادة، وأن يكمم فمها ال الدين ألا التقبل عبادا ، والتدخل اجلنة ، و

  .ة الشيطانكالبعري، أو كالكلب العقور، ملنعها من الضحك ومن الكالم ألا أحبول
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  .. لقد جرت هذه األفكار املشوهة إىل سلوكات أكثر تشويها 
مصدر ألا و ..ألا اجلسد الشرير .. لقد جعلت تلك األفكار الكثري يفكر يف السبل اليت يتخلص ا من املرأة 

  :غضب الربألا مصدر و.. متاعب احلياة 
لتعذيب النساء ، وابتدع  1500ىف بريطانيا ىف عام  تشكل جملس اجتماعىلقد كان من مثار تلك األفكار أن 

  .وسائل جديدة لتعذيبهن ، وقد أحرق األالف منهن أحياء ، وكانوا يصبون الزيت املغلى على أجسامهن رد التسلية
ظلت النساء طبقاً للقانون اإلجنليزى العام ـ حىت منتصف القرن التاسع عشر تقريباً ـ غري وكان من مثارها أن 

، الذين اصطلح القانون على تسميتهم ذا االسم ، لذلك مل يكن هلن  )املواطنني(أو  )األشخاص(عدودات من م
  .حقوق شخصية ، وال حق ىف األموال الىت يكتسبنها ، وال حق ىف ملكية شىء حىت املالبس الىت كن يلبسنها

عاشر قانون يعطى الزوج حق بيع زوجته وإعارا كان شائعاً ىف بريطانيا حىت اية القرن الوكان من مثارها أنه 
حدد مثن الزوجة  1805م وحىت عام  1801عام لإن القانون اإلجنليزى بل .. بل وىف قتلها إذا أصيبت مبرض عضال

م خبمسمائة جنيه ،  1931وقد حدث أن باع إجنليزى زوجته عام .. بستة بنسات بشرط أن يتم البيع مبوافقة الزوجة
م حيدد مثن الزوجة بستة بنسات بشرط أن يتم البيع  1801إن القانون اإلجنليزى عام : (ه ىف الدفاع عنهوقال حمامي

م بقانون مينع بيع الزوجات أو التنازل عنهن ،  1805، فأجابت احملكمة بأن هذا القانون قد أُلغى عام ) مبوافقة الزوجة
  .)عشرة سنوات وبعد املداولة حكمت احملكمة على بائع زوجته بالسجن

على املرأة أن تقرأ حيرم أصدر الربملان اإلجنليزى قراراً ىف عصر هنرى الثامن ملك إجنلترا وكان من مثارها أن 
  . .، ألا تعترب جنسة )العهد اجلديد(

  سر تلك التصرحيات والتشريعات اليت وردت يف املسيحية؟) بيتو(أتدرين يا صديقتنا : الدكتورة أيربينقالت 
  .الشك أا أهواء املستبدين والظلمة ألبسوها بالدين وخلطوها به: بيتوت قال

وقد وجدت أن الكنيسة وقبلها اليهود تأثروا مبا كانت عليه .. لقد حبثت يف ذلك : الدكتورة أيربينقالت 
  .. الشعوب املختلفة من تعاملهم مع املرأة ونظرهم هلا 

تبلغ طور املراهقة، تعزل فال تكلم أحداً غري أمها، وال تكلمها إال  حني عند الشعوب البدائية املرأةفقد كانت 
بصوت خفيض ، كما أن الولد إذا وصل إىل مرحلة البلوغ يأخذونه ليغتسل ىف بعض العيون املقدسة ، وذلك لكى 

  .خيلص من روائح األنوثة الىت علقت به من مصاحبته ألمه
ومل يكن للمرأة ىف شريعة مانو حق ىف االستقالل عن أبيها .. لوقاً جنساً تعترب خم عند اهلنود القدماء املرأةكانت و

أو زوجها أو ولدها ، فإذا مات هؤالء مجيعاً وجب أن تنتمى إىل رجل من أقارب زوجها ، وهى بذلك قاصرة طيلة 
جثته بالنار املقدسة ، بل حياا ، ومل يكن هلا حق ىف احلياة بعد وفاة زوجها ، وكانت إذا مات عنها زوجها تحرق مع 

إن بعض القبائل اهلندية القدمية كانت ال تراها أهالً لتحرق مع جثة زوجها باعتبارها املخلوق النجس، ولذلك كانوا 
  .فإذا كان للرجل أكثر من زوجة دفن مجيعاً أو حرِقْن مجيعاً ..يرون دفنها حية أو حرقها بعد موت زوجها

له أن يطلِّق الزوجة مىت شاء وكيف شاء ، أما هى فليس هلا احلق ىف أن تطلب الطالق من وىف حياة الزوج كان 
  .زوجها مهما يكن من أمر الزوج ، حىت لو أصيب بأمراض متنع من أهليته للحياة الزوجية

على  وقد لقيت احلكومات اهلندية أشد الفنت من جمتمعاا ، خاصة من رجال الدين اهلنود، حني حاولت القضاء
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  .مثل هذه العادات والىت استمرت ضم حقوق املرأة وكياا حىت القرن السابع عشر
ليس الصرب املقدر ، والريح ، واملوت ، واجلحيم ، والسم ، واألفاعى ، والنار، أسوأ من : (وىف شرائع اهلندوس أنه

  )املرأة
هلة ىف األرض ، وتعد املرأة العزب، واملرأة األمي، تعد بعلها ممثالً لآل(ويذكر جوستاف لوبون أن املرأة ىف اهلند 

على اخلصوص من املنبوذين من اتمع اهلندوسى، واملنبوذ عندهم ىف رتبة احليوان، واملرأة اهلندوسية إذا فقدت زوجها 
إليه، وعدت ظلت ىف احلداد بقية حياا، وعادت ال تعامل كإنسان، وعد نظرها مصدراً لكل شؤم على ما تنظر 

ىف النار الىت حيرق ا جثمان زوجها ، وإال لقيت اهلوان  مدنسة لكل شىء تلمسه، وأفضل شىء هلا أن تقذف نفسها
  )الذى يفوق عذاب النار

كانت املرأة ال تقل مهانة أو مأساة عن بقية اتمعات ، فكانت النظرة إليها واحدة ، ويظهر ، فقد الصنييف أما 
  )إن املرأة كالكرة ، كلما ركلتها برجلك ارتفعت إىل أعلى(: أة ىف املثل الصيىن الذى يقولمدى امتهان املر

وشبهت املرأة عندهم باملياه املؤملة الىت تغسل السعادة واملال ، وللصيىن احلق ىف أن يبيع زوجته كاجلارية، وإذا 
  .ق ىف أن يدفن زوجته حيةترملت املرأة الصينية أصبح ألهل الزوج احلق فيها كإرث، وللصيىن احل

خاضعة خضوعاً تاماً لرب األسرة ، وكان للوالد احلق ىف أن يبذل زوجته أو ابنته ، فقد كانت املرأة الكلدانيةأما 
لسداد دينه ، وكانت املرأة حتتمل وحدها األعباء املنزلية ، فتذهب كل يوم جللب املاء من النهر أو البئر ، وتقوم وحدها 

  .وهذا كان حاهلا ىف الطبقات الفقرية. الرحى وإعداد اخلبز ، كما تقوم بغزل ونسج وحياكة املالبسبطحن احلبوب ب
وأما . أما ىف الطبقات املوسرة فكانت املرأة ال خترج من منزهلا ، بل يقوم على خدمتها ىف املنزل خدم وحشم

  .هن أو حىت التحدث عنهننساء امللوك الكلدانيني فكان ال يسمح ألحد برؤيتهن وال التحدث إلي
من زوجها طُرِحت ىف النهر  أما املرأة فإذا أبدت رغبة ىف الطالق ،وكان من حق الرجل طالق زوجته مىت أراد

  .لتغرق ، أو طردت ىف الشوارع نصف عارية لتتعرض للمهانة والفجور
مدينة بابل أن تذهب إىل الزهرة  وقد روى هريودوت املؤرخ اليوناىن القدمي أن كل امرأة كلدانية كان عليها ىف

ومل يكن من حقها أن ترد من يطلبها كائناً من كان ، ما دام أول  ،ليواقعها أجنىب حىت ترضى عنها اإلهلة) مليتا(اإلهلة 
مث ترجع بعد ذلك إىل منزهلا لتنتظر  ـ املال املبذول والذى كان يعترب حينئذ ماالً مقدساًـ رجل يرمى إليها باجلعالة 

  .لزوجا
وكانت إذا تزوجت ومل حتمل لفترة طويلة اعتربت أا أصابتها لعنة اآلهلة أو أصاا مس من الشيطان فتصبح ىف 

  .حاجة إىل الرقى والطالسم ، فإذا ضلت عاقراً بعد ذلك فالبد من موا للتخلص منها
وإِذَا كَانَ في رجلٍ (: كان أم امرأة وهذا أقرب ما يكون للقانون اليهودى عند إصابة أحد باملس فإنه يقتل رجالً

  )27: 20الويني () دمه علَيه. بِالْحجارة يرجمونه. أَوِ امرأَة جانٌّ أَو تابِعةٌ فَإِنه يقْتلُ
كما كان  ..ىف بابل القدمية ميتلىء من العاهرات الالئى يتقدمن إىل زائرى املعبد) عشتروت(وكان معبد اإلهلة 

وكانت الفتيات من الصني واليابان  ..على كل امرأة أن تتقدم مرة على األقل إىل معبد فينوس ليواقعها أى زائر ىف املعبد
وغريمها من بالد العامل يتقدمن إىل الكهنة ىف املعابد ، وكان من الشرف الكبري أن يواقعها الكاهن الذى هو ممثل اإلهلة 

أحد (وهو قريب من قول نيكوالوس فون كليماجنيس ، وع من البغاء يعرف بالبغاء الديىنوكان هذا الن ،على األرض
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  )أن تترهنب املرأة اليوم فمعىن هذا أا أسلمت نفسها للعهارة: (علماء الالهوت وعميد جامعة باريس سابقا
  )يست إال عاهرةإن املرأة ىف الدير ل( :وقد سبقه ىف مثل هذا القول دومربيدجير جايلر فون قيصربرج

  )من لفت رأسها ، عرت بطنها ، وهذه عادة كل الراهبات: (وقد شاع املثل الشعىب ىف العصور الوسطى القائل
املُسنات فيسمح هلم  مينع أن يدخل شاب على الراهبات أما العجائز اقانون 388وقد اقترح أوجستني عام 

اهبات كُن ىف حاجة إىل قسيس للصالة ن ، فقد مسح القيصر بالدخول حىت البهو األمامى فقط من الدير، وألن الر
حىت الطبيب مل يسمح له . جوستنيان فقط للرجال الطاعنني ىف السن أو املخصيني بالدخول إليهن والصالة ن

فيهم، فقدوا الثقة فني يوحىت املخص. بالدخول إىل الراهبات وعالجهن إال إذا كان طاعناً ىف السن أو من املخصيني
  )على الراهبات اهلرب ليس فقط من الرجال، ولكن من املخصيني أيضاً(: لذلك قالت القديسة باوال

وإذا مل يثمر الزواج مولوداً خالل . وكان من يقتل بنتاً يفرض عليه أن يقدم ابنته ألهل القتيلة يقتلوا أو ميلكوا
ومل حيرم ذلك إال ىف القرن اخلامس قبل . ق قتل أوالده وبيعهموكان للرجل ح. ،عشر سنني يعترب العقد فيه مفسوخاً

ومل تكن املرأة لترث، فإذا مل يكن هناك ذكور من أسرة املوروث ورثوا الذكور من أسرة زوجته ولكن زوجته . امليالد
  .ال ترث

بة احلقوق ، حمرومة من نة ، مثل أى سلعة تباع وتشترى ، مسلواكانت املرأة محتقرة مهفقد ..  عند اليونانأما 
فقد مسوها رجساً ، ومل يسمحوا هلا إال بتدبري شئون البيت من ذلك، حق املرياث وحق التصرف ىف املال ، بل أكثر 

  .وكان الرجل ىف أثينا يسمح له أن يتزوج أى عدد يريده من النساء ، بال قيد وال شرط. وتربية األطفال
د املرأة هو أكرب منشأ ومصدر لألزمة وااليار ىف العامل ، إن املرأة تشبه إن وجو: (ومما يذكر عن سقراط قوله

  )شجرة مسمومة ، حيث يكون ظاهرها مجيالً ، ولكن عندما تأكل منها العصافري متوت من فورها
 كما كان لزوجها احلق ىف بيعها وأن تظل عند املشترى فترة حتت التجربة ، كما كان لزوجها احلق ىف قتلها إذا

ومع هذا فإن له احلق ىف أن يزىن ىف منزل  ،ولو مبجرد النظر إىل شخص غريب وال مسئولية عليه ىف ذلك ،امت
ومع ذلك فإا تظل . الزوجية ، وليس لزوجته حق االعتراض ، كما أن حق الطالق مكفول له مىت شاء وكيف شاء

موته بزواجها ممن يرتضيه هو وليس هلا أو ألحد من  ويوصى عند. بعد طالقها منه مقيدة برأيه ىف زواجها ملن يريده
  .أهلها حق االعتراض

وتذكر األساطري اليونانية أن املرأة هى سبب األوجاع واآلالم للعامل كله ، وذلك ألن الناس ىف اعتقادهم كانوا 
صندوقاً وأمرته أال يعيشون ىف أفراح وال يعرفون معىن األمل وال احلزن ، ولكن حدث أن اآلهلة أودعت أحد الناس 

ومنذ تلك اللحظة . مازالت تغريه بفتحه حىت فتحه فانطلقت منه احلشرات) باندورا(يفتحه ، وكان له زوجة تسمى 
فلهذا كانت املرأة سبباً ىف الكوارث الىت حلت بالبشرية كلها نتيجة لفضول املرأة . أُصيب الناس باآلالم واألحزان

  .وإغراء زوجها بالعصيان
شبهاً ىف هذه الرواية مبا حتدث عنه سفر التكوين من إغواء حواء آلدم باألكل من الشجرة كم تالحظون لعل

. ظَرِفَرأَت الْمرأَةُ أَنَّ الشجرةَ جيدةٌ لَألكْلِ وأَنها بهِجةٌ للْعيون وأَنَّ الشجرةَ شهِيةٌ للن: (احملرمة بعد أن أغوا احلية
الْمرأَةُ الَّتي جعلْتها معي هي أَعطَتنِي من : فَقَالَ آدم. .. فَأَخذَت من ثَمرِها وأَكَلَت وأَعطَت رجلَها أَيضاً معها فَأَكَلَ

فَأَكَلْت ةرج12- 6: 3تكوين () الش(  
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  .. ن بعض احلقوقوكان أرسطو يعيب على أهل إسربطة التهاون مع النساء ومنحه
سقراط يعزو سقوط إسربطة إىل منحها احلرية للنساء على الرغم من أن هذه احلرية مل تناهلا النساء إال وكان 

  .نشغال الرجال الدائم ىف احلروبال
منها إىل إىل الدعارة أقرب حرية هى  هاأما املرأة ىف إسربطة فكانت تستمتع حبرية ال يسمح ا للرجل ، ولكن

ت الذى كان يحرم فيه على الرجل أن يتزوج من امرأة واحدة ق، فكان هلا أن تتزوج أكثر من رجل واحد ىف الويةاحلر
  .إال ىف احلاالت الضرورية جداً

ومن الغريب أن يرى الفيلسوف اليوناىن أفالطون شيوعية النساء ، وإلغاء نظام األسرة على أن تتكفل الدولة 
  .بتربية األبناء

التاريخ عن اليونان ىف إدبار دولتهم كيف فشت فيهم الفواحش والفجور ، وعد من احلرية أن تكون وحيدثنا 
املرأة عاهراً ، وأن يكون هلا عشاق ، ونصبوا التماثيل للغواىن والفاجرات ، وقد أفرغوا على الفاحشة ألوان القداسة 

، )ابن احلب(أى ) كيوبيد(تهم ، ومن ذلك أم اختذوا إهلاً أمسوه بإدخاهلا املعابد ، حيث اختذ البغاء صفة التقرب إىل آهل
  .لزوجها مع رجل من البشر) أفروديت(واعتقدوا أن هذا اإلله املزعوم مثرة خيانة إحدى آهلتهم 

 حىت كان الرجل الذى يكره ،ومل يكن يسمح بتعليم املرأة اليونانية احلرة ، إمنا كان التعليم قاصراً على البغايا
  .اجلهل ىف املرأة يلجأ إىل البغى

املرأة تحسب ىف قانون محوراىب من عداد املاشية اململوكة ، وكان تشريع بابل فقد كانت ..  عند البابليني أما 
يعطى رب األسرة حق بيع أسرته أو هبتهم إىل غريه مدة من الزمن ، وإذا طلق الزوج زوجته تلقى ىف النهر ، فإذا أراد 

وقضت املادة . ا نزع عنها ثياا وطردها من منزله عارية ، إعالناً منه بأا أصبحت شيئاً مباحاً لكل إنسانعدم قتله
ومن قتل بنتاً لرجل كان . من قانون حاموراىب أا إذا أمهلت زوجها أو تسببت ىف خراب بيتها تلقَى ىف املاء 143

  .ها إن شاءعليه أن يسلم ابنته ليقتلها أو ميتلكها أو يبيع
وقد أعطى تشريع محوراىب للمرأة بعض احلقوق ، وإن كان هذا التشريع مل مينع اختاذ اخلليالت إىل جانب 

وقد ظل هذا القانون مينح الرجل السيادة املطلقة على املرأة ، وإن . الزوجات ىف الوقت الذى يقرر قيه إفرادية الزوجة
أما إذا طلبت الطالق ، ومل يثبت الضرر فتطرح ىف النهر ، . ق الضرر اكان قد منح الزوجة حق الطالق إذا ثبت إحلا

كما أا إذا نشزت عن زوجها بدون إشارة منه تغرق ، واملرأة املسرفة تطلَّق أو يستعبدها . أو يقضى عليها باحلرق
  .زوجها

أن زواجها كان يتم أيضاً عن طريق  تباع وتشترى كأى سلعة من السلع ، كما فقد كانت ،املرأة الرومانيةأما 
ومل يكن ينظَر إىل املرأة كأا ذو روح بل كانت تعترب . وكان هلذا الزوج بعد ذلك السيادة املطلقة عليها. بيعها لزوجها

 كما كان بعضهم يغاىل أحياناً فيضع ىف فمها ..خملوقاً بغري روح ، وهلذا كان يحرم عليها الضحك والكالم إال بإذن
قفالً من حديد ، كانوا يسمونه املوسيلري، وكانوا حيرمون عليها أحيانا أكل اللحوم كما كانت تتعرض ألشد العقوبات 

وكان للرجل أن يتزوج من النساء ما يشاء ويتخذ من  ،البدنية باعتبارها أداة للغواية وأحبولة من حبائل الشيطان
  .اخلليالت ما يريد

اسية وكان من حق الزوج بيعها أو التنازل عنها للغري أو تأجريها ، وملا اعتنق وكانت الزوجة تكلف بأعمال ق
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واألبناء منهن يعاملن . الرومان املسيحية أصبح للزوجة األوىل بعض املرياث ـ أما بقية الزوجات فكن يعتربن رفيقات
  .معمعاملة أبناء الزنا اللقطاء ، ولذلك ال يرثون ويعتربون منبوذين ىف ات

ليس للمرأة (ومن عجيب ما ذكرته بعض املصادر أن ما القته املرأة ىف العصور الرومانية حتت شعارهم املعروف 
تعذيبها بسكب الزيت احلار على بدا ، وربطها باألعمدة ، بل كانوا يربطون الربيئات بذيول اخليول ،  )روح

  .ويسرعون ا إىل أقصى سرعة حىت متوت
وكانوا يف اجلاهلية ال يورثون النساء . تعد جزءاً من ثروة أبيها أو زوجها فقد كانت، ية ىف اجلاهليةاملرأة العربأما 

يرثون النساء كرهاً ، بأن يأتى  واوكان ..وال الصغري وإن كان ذكرا ، وكان ابن الرجل يرث أرملة أبيه بعد وفاا
ورثت مال أىب ، إال إذا سبقت ابنها أو ابن زوجها باهلرب  ورثتها كما: الوارث ويلقى ثوبه على زوجة أبيه ، مث يقول

فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر ، أو زوجها ألحد عنده وتسلَّم مهرها ممن . إىل بيت أبيها ، فليس له أن يرثها
  .1تزوجها ، أو حرم عليها أن تتزوج كى يرثها بعد موا

ء من الزواج ، فاالبن الوارث كان مينع زوجة أبيه من التزوج ، كى تعطيه وكان العرب ىف اجلاهلية مينعون النسا
ما أخذته من مرياث أبيه ، واألب مينع ابنته من التزوج حىت تترك له ما متلكه ، والرجل الذى يطلِّق زوجته مينع مطلقته 

  . 2ها حىت ترد إليه مهرهامن الزواج حىت يأخذ منها ما يشاء ، والزوج املبغض لزوجته يسىء عشرا وال يطلق
وكان الرجل إذا تزوج بأخرى ، رمى زوجته األوىل ىف عرضها ، وأنفق ما أخذه منها على زوجته الثانية ، أو 

  3.املرأة األخرى الىت يريد أن يتزوجها
إذا أراد ، وكانت املرأة تعد متاعاً من األمتعة ، يتصرف فيها الزوج كما يشاء ، فيتنازل الزوج عن زوجته لغريه 

كما كانوا يتشاءمون من والدة األنثى ، وكانوا يدفنون عند والدن . مبقابل أو بغري مقابل ، سواء أقبلت أم مل تقبل
  .أحياء، خوفاً من العار أو الفقر

وكان أحدهم إذا أراد جنابة الولد محل امرأته ـ بعد طهرها من احليض ـ إىل الرجل النجيب كالشاعر 
  !ركها عنده حىت يستبني محلها منه ، مث عاد ا إىل بيته، وقد محلت بنجيبوالفارس، وت
إن هذه احلضارة املتعفنة متارس من .. ليس األمر قاصرا على تلك الشعوب البدائية املتخلفة : الالدي كوكقالت 

الزخارف والطالء لتموه به ولكنها حتتال لذلك بأنواع من .. أساليب اإلذالل للمرأة ما مارسته مجيع الشعوب البدائية 
  .على احلقائق

  .. إن أخطر ما متارسه هذه احلضارة هو إخراج املرأة عن فطرا وعن وظيفتها اليت هيئت هلا 
  ..لتتحول البيوت بعدها خرابا .. إا ترمي ا يف الشارع 

: طر الذي حيدق بالبيت وباملرأةينبه إىل هذا اخل )األخالق(يف كتابه  )امويل مسايليس(العامل اإلجنليزي لقد قال 
                                                

فهذه ، )19 :النساء()  يا أَيها الَّذين آمنوا الَ يحلُّ لَكُم أَن ترِثُوا النساَء كَرها﴿ :وقد نص على حترمي هذا يف قوله تعاىل)   1(
 .اآلية ت عن عادة اجلاهلية من إرث الرجل نساء أقربائه

  )19 :النساء()  والَ تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ ما آتيتموهن﴿ :تعاىلبقوله  مجيعاحرم اإلسالم هذه األمور وقد )  2(
وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قنطَارا فَالَ تأْخذُوا منه شيئًا ﴿ :تعاىلىف قوله وقد حرم القرآن ذلك )  3(

 )20 :النساء() تأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِيناأَ
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إن النظام الذي يقضي بأن تشتغل املرأة يف املعامل ودور الصناعات مهما نشأ عنه يف الثروة، فإن النتيجة هادمة لبناء (
احلياة املنزلية، ألنه هاجم هيكل املنزل، وقوض أركان العائلة، وفرق الروابط االجتماعية، ألن وظيفة املرأة احلقيقية هي 

لقيام بالواجبات املنزلية، كترتيب مسكنها، وتربية أوالدها، واالقتصاد يف وسائل معيشتها، مع القيام باالحتياجات ا
العائلية، ولكن املعامل سلختها من كل هذه الواجبات حبيث أصبحت املنازل غري املنازل، وأضحى األوالد يشبون على 

اإلمهال، وأطفئت احملبة الزوجية، وخرجت املرأة عن كوا الزوجة الظريفة غري التربية احلقيقية، لكوم يلقون يف زوايا 
والقرينة احملبة للرجل، وصارت زميلته يف العمل واملشاق، وباتت عرضة للتأثريات اليت متحو غالبا التواضع الفكري 

  )واخللقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة
ها أنا قد بلغت (: ي تودع طالباا بعد أن قدمت استقالتهاإحدى أساتذة اجلامعات يف بريطانيا وهوقد صرحت 

سن الستني من عمري، ووصلت فيها إىل أعلى املراكز، جنحت وتقدمت يف كل سنة من سنوات عمري، وحقّقت 
عمالً كبريا يف نظر اتمع، لقد حصلت على شهرة كبرية وعلى مال كثري، ولكن هل أنا سعيدة بعد أن حققت كل 

  )!نتصارات؟هذه اال
ال، إن وظيفة املرأة الوحيدة هي أن تتزوج وتكون أسرة، وأي جمهود تبذله بعد ذلك (: فتقول ،جتيب نفسها مث 

  )ال قيمة له يف حياا بالذات
بني خمتلف البالد األوربية فيه تنقّل  ،على امتداد سنتني مبسح ميداين للعائلة الغربيةقام  نيالباحثأذكر أن بعض 

ليعود بعدها جبعبته املليئة باألصوات اليت حتذر من اجتاه العائلة الغربية حنو  ،طلسي إىل الواليات املتحدة وكنداوعرب األ
  .1االنقراض

قالت وأم لثالثة أطفال  ،امرأة هولندية، وهي )مرييام كوريف(لقد كانت يل صديقة امسها : سكتت قليال، مث قالت
حىت السادسة مساًء، وأنا أعمل من الثامنة صباحا حىت الواحدة ظهرا، أعتقد أننا زوجي يعمل من الثامنة صباحا و(: يل

يف حالة مادية معقولة، ونسكن يف شقة جيدة، ويبدو أن هذا ال يكفي، فثمة تشققات هائلة داخل العائلة، لكأننا من 
لتفاؤل السابق، األمر ألطفالنا مغاير عامل خمتلف متاما عن عامل أطفالنا، أنا وزوجي جنتر بعض احلنني السابق وبعض ا

. جدا، قد أكون خمطئة لكنين أشعر حبدس األم، إن أطفايل ملوثون بيأس خاص، أعتقد أنه استوطن بقوة يف الالوعي
  .إنين ال أفهم الدافع لذلك، فهم يتابعون دروسهم يف مدرسة متفهمة، كما أم يشاهدون التلفزيون كل مساء

إن مالحظيت هذه جمرد خيال، وإن : صدقاء وهو أستاذ يف علم النفس عن هذه احلالة، فأجابلقد سألت أحد األ
هذه هي اليت أفزعتين، فأنا أعتقد أن أوالدي ككل األوالد ) حضارية(األطفال يف صحة حضارية جيدة، كلمة 

أقدمه ألطفايل ال يكفيهم على ما  اآلخرين يعانون حصارا ما، إنين ال أفهم، كل ما أستطيع أن أقوله هو أن احلنان الذي
  )يبدو، ال ميكنين أن أقدم أكثر من ذلك، وأعتقد أننا نبين جيالً سيكرهنا بالضرورة

***  

                                                
األصوات عبـارة عـن   تلك و) .. أنقذونا(يف كتاب أطلق عليه عنوان  )أوديل(هذه األصوات مع حتليل واف هلا مجع )  1(

عائلتـه اآلخـرين،    حوارات قصرية أجراها املؤلف مع نساء وأطفال وآباء وأجداد حول طبيعة عالقة كل واحد منهم بـأفراد 
  .واألصوات السعيدة كانت نادرة جدا، بل واستثنائية
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، )مرمي هاري(التفنت إىل مما ذكرت لك بعضه، فلم أحفظ مجيع ما قالوا، بعد أن انتهت النسوة من حديثهن 
الضجة تلك أمل تسمعي كل .. جلوئك إىل اإلسالم؟ ما سر .. ا عندك ؟فهل تبوحني لنا مب.. ها قد حبنا مبا عندنا : وقلن

  وحول موقفه املتشدد من املرأة؟.. اليت أثريت حوله 
بل أحد تلك األصوات .. بل كنت يف يوم من األيام أحد تلك األصوات .. لقد مسعت بذلك .. بلى : قالت

  .بالغلظة والقسوة واجلفاء سوى أن ترمي دين حممد لقد كنت عضوا يف مؤامرة مل يكن هلا من هدف .. الشديدة 
  .. وقد استعملت يف ذلك األساليب املختلفة إىل أن جاء اليوم الذي أبصرت فيه احلقيقة 

  .. القصة من البداية  نسأقص عليك
رأي يف توفري أي قناعة لللقد رأيت بعد مشاورات طويلة أن خري ما ميكن أن يؤثر على املدى القريب والبعيد 

  .. فقراراا وتوصياا كقرارات اامع املقدسة وتوصياا .. هو املؤمترات اليت نصفها بالعلمية العام 
وكيف هضمها .. ولذلك عملت مع الثلة اليت معي على عقد مؤمتر يف هذه البالد يدور حول حقوق املرأة 

  .. اإلسالم 
  .. بعد حتضريات طويلة بدأ املؤمتر 

نبدأه باملراسيم اليت تعود املسلمون أن يبدأوا ا مؤمترام، فكلفنا قارئا أن يقرأ نصوصا من القرآن تعمدنا أن  لقد
الرجالُ  ﴿:تعاىل قوله ـ وقد شغله مجال صوته عن اآليات اليت انتقيناها له ـ الكرمي، انتقيناها له بدقة، فقرأ القارئ

واهجروهن في  ﴿:تعاىل، مث قرأ قوله )34من اآلية: النساء)(لَّه بعضهم علَى بعضٍقَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ ال
 نوهرِباضاجِعِ وضثُالثَ  ﴿:تعاىل، مث قرأ قوله )) 34من اآلية: النساء)(الْمى وثْناِء مسالن نم لَكُم ا طَابوا محكفَان

اعبر3من اآلية: النساء)(و(  
لقد بدأ ..  مث تلوناه خبطيب مصقع زاد من صوته ما نقص من عقله، فقدم خطبة نزلت على قلوبنا كاملاء البارد

، )11من اآلية: النساء(﴾ للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ ﴿ :احلمد هللا الذي فضل الذكر على األنثى، فقال : خطبته بقوله 
 )آل عمران( ﴾)36( .. أُنثَىكَالْ الذَّكَر ولَيس ﴿:وقال 

مث .. يأيت لذلك مبا صح وما ضعف من األخبار واآلثار .. مث أخذ يتحدث عن ضرورة طاعة املرأة لزوجها 
تعليم النساء يفسد أخالقهن، فإن إن :( وكان من مجلة ما قال .. يضيف إليها من حتليالته ما مأل قلوبنا فرحا وسرورا 

تكتب تكون بعيدة عن متناول شياطني اإلنس، فإن القلم كما ال خيفى أحد اللسانني، فبعدم املرأة اليت ال تقرأ وال 
  .معرفتها للقراءة والكتابة تأمن شر هذا اللسان وبضرب احلجاب املتني عليها تأمن شر اللسان الثاين، فيتم هلا األمن

ن اإلسالم والعفاف واألنفة العربية، وأما وكم رأينا من متعلمات مل يأن الشر إال من قبل تعلمهن، وهذا يف زما
فإن معرفة الفتاة للقراءة توصل إىل ذهنها مجيع ما يقع يف . يف هذا الزمان فقد بلغ السيل الزىب، واتسع اخلرق على الراقع

  )الدنيا من الفساد واملخادنة ومتأل فكرها واجس خبيثة كانت يف عافية منها
ن رجال ، وهو أها حديث عرفت بعد ذلك أنه ال يصح عن رسول اهللا األحاديث اليت رواوكان من مجلة 

أطيعي زوجك فمات أبوها : فقال هلا ، فاستأذنت النيب ، فمرض أبوها ، خرج وأمر امرأته أن ال خترج من بيتها 
ا بطاعتها إن اهللا قد غفر ألبيه(: أطيعي زوجك فأرسل إليها النيب : يف حضور جنازته فقال هلا  فاستأذنت منه 
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   1)لزوجها
  .. خطبته كافية لتحقق كل الثمار اليت رجوناها  لقد كان ما ذكره يف
بدقة مؤيدة باإلحصاءات وأقوال اخلرباء يف كل  هااحملاضرات اليت أعددناناها بمعلقد ط.. ولكنا مل نكتف ا 

  .ااالت
ئية، واليت خصصناها لبعض الشهادات انتقيناها انتهت الفترة الصباحية من اليوم األول بنجاح لتبدأ الفترة املسا

وقد كان .. انتقاء، حيث مسعنا المرأة تشكو زوجها، وأخرى تشكو أباها، وأخرى تشكو نظرة اتمع إليها 
لشهادان من التأثري النفسي يف احلاضرين أكثر من كل احملاضرات املقدمة، فقد تعمدنا أن خنتار نساء غزيرات الدمع، 

  .ديث، قادرات على التالعب بالعقولحلوات احل
وكان له أن يترك تأثريه العميق يف عالقة الناس مبحمد وباإلسالم لوال ، كان هلذا اليوم أن ينجح جناحا ال نظري له

  .أن حدثت املفاجأة اليت مل نكن حنسب هلا أي حساب
ا، وال نأبه هلا، بل كانت هناك عجوز جالسة يف الكراسي اخللفية للقاعة، ومعها أفراد من أسر تم ا، مل نكن

وأا ستتأسف على عمرها  ،كنا نتصور أا ـ يف حال فهمها ملا يدور يف املؤمتر ـ ستكون أول الناس تأثرا مبا نقول
  .الذي قضته، وهي مهانة ال كرامة هلا، وال حقوق تناهلا

اجللسة بدا من اإلذن هلا، فلم تكن  رفعت يدها بأدب لتتحدث كما حتدثت سائر الشاهدات، فلم جتد رئيسة
  .تتصور أا حبديثها ستنسخ كل ما قيل من أحاديث

وأنا اآلن  ..وكلكم صببتم ما متلكونه من غيظ وحقد على حممد ودين حممد  ..لقد حتدثتم مجيعا : العجوز قالت
املني، فالشمس أرفع من أن أقف بينكم ال كمحامية على هذا الدين، وال على تلك الشمس اليت أنارت برمحتها الع

  .ولكين أقف كشاهدة على واقع عشته يف ظل رجال استناروا بأشعة حممد  ..حتتاج من يدافع عنها 
، نعم لقد قرأ القارئ، وحتدث اخلطيب، وهؤالء املساكني شغلهم مجال أصوام عن النور الذي جاء به حممد 

  .يعربوا إال عن الظالم الذي ترقد فيه أرواحهم فلم يتفقهوا يف دينه، ومل يتعلموا من هديه، فلم
وهؤالء ال أكذن، ولكن ما حصل هلن من عناء مثرة للبعد عن حممد ودين حممد، ويف  ..وحتدثت النسوة 

  .وسترون أم ال عالقة هلم مبحمد وال دين حممد ..إمكانكم أن تسألوهن عن هؤالء الرجال الذين أهانوهن 
                                                

  .4/313:رواه الطرباين يف األوسط وفيه عصمة بن املتوكل وهو ضعيف، جممع الزوائد )  1(
ضعف و مل يضعف سندا ل): (فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) احلقوق املادية للزوجة(وقد قلنا تعليقا عليها يف كتاب 

أن يفعـل   وما جبل عليه من رمحة حىت مساه ربه رؤوفا رحيما حييل عليـه   عقال وشرعا، فإن أي مؤمن يعرف رسول اهللا 
  ذلك ، بل تنزيهه من ذلك كتنزيهه من املعاصي وما ينفر مما هو من خصائص األنبياء ـ عليهم السالم ـ

العامة الذي ال حيفظون حديثا صحيحا واحدا، مع أن آثاره الواقعيـة  والعجب أن مثل هذا احلديث يردد على املنابر، ويتناقله 
ال ميكن حصر خطرها، فهو كمن ضرب مائة عصفور حبجر واحد، فبهذا احلديث الواحد ضربت مساحة اإلسالم وشوهت رمحة 

، بل متـردت  ، ومتردت املرأة على الرجل اليت هي أخص خصائصه ولسان رسالته، وشوهت معها شخصيته   رسول اهللا 
على األحكام الشرعية نفسها، وجترب الرجل، وضاعت احلقوق ، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، فلهذا نرى أن يلزم أولياء األمور مـن  
املسلمني األئمة وغريهم جتنب رواية مثل هذه األحاديث املوضوعة والضعيفة اليت ال ختدم اإلسالم بقدر ما ختدم اخلرافة واجلهـل  

 )ل واالحنرافومتكن للضال
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أنتم تتحدثون عن املرأة، وقد مررت : جع العجوز على مواصلة حديثها، فقالتساد القاعة صمت رهيب ش
  .جبميع مراحل املرأة اليت متر ا، كنت بنتا، مث زوجة، مث أما، مث ها أنا اآلن بينكم عجوز طاعنة يف السن

كيف كر لكم أن أذ – هذه املراحل أنا اليت مررت جبميع –فامسحوا يل  ..فلذلك سأكون ممثلة جلميع النساء 
  .كان يعاملين الرجال الذين استناروا بأشعة حممد، واهتدوا ديه

فأنتم تتحدثون عن املرأة، وكأا كائن من املريخ،  ..أقول لكم هذا لنخرج من التعميم اخلاطئ الذي تقعون فيه 
وإن  ..من منابعها، فامسعوا يل مع أا بينكم، وهي ال خترج عن املراحل اليت ذكرا، فإن كنتم أردمت استماع احلقيقة 

  .أبيتم إال أن تنتقوا يف مساعكم فأذنوا يل يف  اجللوس
  .فقد كنا حنب أن نظهر مبظهر الدميقراطية واحلرية ..مل جتد رئيسة اجللسة بدا من اإلذن هلا 

ر فسأذك.. ليكون كالمي علميا دقيقا : قالت.. صمت اجلميع، وبدأت العجوز تتحدث بلسان عذب فصيح 
.. ميكن من خالهلا أن تفسر كل املعامالت اليت عامل ا اإلسالم املرأة .. لكم أربع قيم  نشرها اإلسالم يف املسلمني 
  .. كل هذه القيم رمحة ولطف وشفقة وعدالة 

   املساواهفهي .. أما األوىل 
  الكرامةفهي .. وأما الثانية 
  الصيانةفهي .. وأما الثالثة 
  الرعاية فهي.. وأما الرابعة 
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  ـ املساواة 1
  .حدثينا عن املساواة.. فحدثينا عن األوىل : قال اجلمع

فلم يكن له إال .. ومل يرزق والدي غرينا .. أنا رابعة أخوايت ..  امسحوا يل أن أحدثكم عن جتربيت معها : قالت
   1)رابعة(ولذلك، فقد مساين .. البنات

  .بيتإذن كنت شؤما يف ال: قالت هلا إحدى احلاضرات
لقد حدثتين أمي عن .. لقد استنار والدي بأشعة حممد فكسفت مجيع الظلمات اليت نشرا اجلاهلية .. ال : قالت

  .. الفرحة العظيمة اليت كانت تبدو على مالمح أيب حينما ولدت 
ىل اجلنة، فقد إن اهللا وهب لنا هذه البنت لتكون جوازا لنا إ: وقد ذكرت يل ما قال هلا حينما ولدت، لقد قال هلا

وعلمها فأحسن  ،فأدا فأحسن أدا ،من كانت له بنت:( فقال باجلزاء العظيم الذي نناله من تربية البنات،  بشرنا 
  2)وأسبغ عليها من نعم اهللا اليت أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار ،تعليمها

تان هلا، فسألتين فلم جتد عندي غري مترة واحدة، جاءتين امرأة ومعها ابن: عن عائشة قالتو جاء يف احلديث 
 فأعطيتها إياها فأخذا فقسمتها بني ابنتيها ومل تأكل منها شيئا، مث قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النيب 

  3)من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار  (: فحدثته حديثها، فقال النيب 
خبار بأول جزاء يناله من رزق إناثا ، فأحسن إليهن ، وبرهن ، وهو أن هؤالء البنات يقفن إففي هذا احلديث 

  .حجابا بينه وبني النار
ال يكون ألحد ثالث بنات أو ثالث أخوات أو بنتان  (: ففي احلديث قال .. بل ورد  ما هو أكثر من ذلك 

  4)أو أختان فيتقي اهللا فيهن وحيسن إليهن إال دخل اجلنة
أدخله اهللا اجلنة ، فصرب على ألوائهن وضرائهن وسرائهن، من كان له ثالث بنات   (:  يف حديث آخر قالو 

 :وواحدة؟ قال، يا رسول اهللا : قال رجل ) . واثنتان : ( واثنتان يا رسول اهللا ؟ قال : فقال رجل  ،)برمحته إياهن
  5)وواحدة(

، عليها  - يعين الذكور  - ومل يؤثر ولده ، دها ومل يهنها من كانت له أنثى فلم يئ:(  ويف حديث آخر قال 
  )أدخله اهللا اجلنة 

                                                
صاحلة مشهورة، مـن   ،رابعة بنت إمساعيل العدوية، أم اخلري، موالة آل عتيك، البصريةوهي ) رابعة العدوية(أشري به إىل )  1(

  .أهل البصرة، ومولدها ا
قال ابـن  توفيت بالقدس، ) اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم: (من كالمهاو ..هلا أخبار يف العبادة والنسك، وهلا شعر

كمـا يف شـذور    135وفاا سنة : (وقال) وقربها يزار، وهو بظاهر القدس من شرقيه، على رأس جبل يسمى الطور: (خلكان
 .185العقود البن اجلوري، وقال غريه سنة 

 . أبو نعيمرواه )   2(
 .مسلمرواه )   3(
 .أبو داودرواه )   4(
 .اخلرائطي يف مكارم األخالقرواه )   5(
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 ، 1)من عال جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو  (: بل ورد ما هو أعظم من ذلك كله، فقد قال 
  .وهذا أعظم جزاء فو إليه قلوب املؤمنني.. ه وضم أصابع

يف بعض األحاديث اليت سقتها التعبري عرب عن هبة اإلناث بأا من ورد .. ولكن : قالت إحدى احلاضرات
  أليس ذلك احتقارا لألنثى؟.. البالء

والبالء ال يعين إال االختبار، واهللا خيترب .. كل ما يف الدنيا بالء سواء كانت منحا أو حمنا .. معاذ اهللا .. ال : قالت
من : االنبياء(﴿ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ ﴾ : أمل تسمعي قوله تعاىل.. بالنعمة، وخيترب بالنقمة 

  .فالبالء قد يكون خريا، وقد يكون شرا ..؟ )35اآلية
وأَوالدكُم واعلَموا أَنما أَموالُكُم  ﴿:تعاىلعن نعمة األموال واألوالد بأا من الفتنة والبالء ، قال  تعاىلبل عرب اهللا 

يمظع رأَج هدنع أَنَّ اللَّهةٌ ونتف )معربا بصيغة احلصر تعاىل، وقال )28:ألنفال:﴿  اللَّهةٌ ونتف كُمالدأَوو الُكُموا أَممإِن
يمظع رأَج هدنع )15:التغابن(  

  .النقمةفلماذا ال يكون هذا من االبتالء ب: قالت إحدى احلاضرات
للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ يخلُق ما يشاءُ يهب لمن يشاءُ ﴿ :تعاىلألن اهللا عرب عنها باهلبة، فقال : قالت العجوز

قاءُ عشي نلُ معجياثاً وإِناناً وذُكْر مهجوزي أَو اُء الذُّكُورشي نمل بهياثاً وإِنيرقَد يملع ه50ـ  49:الشورى) (يماً إِن (  
  . فقد عرب القرآن الكرمي عن عن إعطائه اإلناث بصيغة اهلبة ، مسويا هلم يف ذلك مع الذكور

قدم اإلناث يف الذكر على الذكور ، ليبني أن رمحته بإعطاء األنثى قد تكون أعظم من رمحته  تعاىلبل إن اهللا 
  .عرف كيف يتعامل مع هبة اهللا ، ملن 2بإعطائه الذكور

ويف التعبري باهلبة داللة أخرى هلا أمهيتها الواقعية، وهي أن الكثري من العامة يتصورون أن جنس املولود سببه األم ، 
  .بأن جنس املولود هبة منه ال عالقة له بأحدمها تعاىلفلذلك قد يطلق الرجل امرأته إن ولدت له إناثا ، فرد اهللا 

 داللة أخرى أعمق من ذلك كله لتعلقها باجلنس البشري مجيعا ، وهو أن األمر لو ترك لألهواء ويف التعبري
إىل جنس معني مما ينشأ عنه اختالل ) املوضة ( ألن األهواء قد متيل حبسب النقرض اجلنس البشري من زمن بعيد ، 

  .لبشرالتوازن الذي حيفظ النوع، فلذلك كان هذا هبة من اهللا ال اختيارا من ا
فَلَما  ﴿:ولكن أمل تسمعي ما ورد يف القرآن من احلديث عن والدة مرمي، فقد جاء فيها: قالت إحدى احلاضرات

 ، فاعترب)36من اآلية: آل عمران)(وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى
  الذكورة خريا من األنوثة؟

                                                
 .مسلمرواه )   1(
  :من األسرار اليت ذكرها العلماء لتقدمي األنثى على الذكر يف اآلية)   2(
  .جربا هلن ألجل استثقال الوالدين ملكان.1
إمنا قدمهن ألن سياق الكالم أنه فاعل ما يشاء ال ما يشاء األبوان فان األبوين ال يريدان إال الذكور غالبا وهو سبحانه قد . 2

  .ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء وال يريده األبوان ، وهذا أحسن من الذي قبلهأخرب أنه خيلق 
أي هذا النوع املؤخر عندكم مقدم عنـدي  « أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره اجلاهلية من أمر البنات حىت كانوا يئدوهن .3

 .وقد ذكر هذا الوجه ابن القيم واختاره» يف الذكر 
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الذكر :( هل قالت اآلية ..فأنت حتملني اآلية ما ال حتتمل .. يا ابنيت هذا فهم خاطئ لكتاب اهللا : قالت العجوز
   ﴾ ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى  ﴿:أم قالت ) خري من األنثى 
   ﴾ ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى  ﴿:بل قالت : قالت املرأة

والعدالة والرمحة تقتضي أن .. فالذكر خمتلف يف نواح كثرية عن األنثى .. فاآلية تعرب عن حقيقة : ت العجوزقال
  .يعامل كل جنس مبا تقتضيه طبيعته

 فلما رأته أنثى ال تصلح ،دمة املسجدمولودها خلالصاحلة ويف قول أم مرمي داللة على هذا، فقد نذرت هذه املرأة 
  .ىل را من وجودها هلا على خالف ما قصدته فيهااعتذرت إهلذه اخلدمة 

وإِذَا بشر أَحدهم ﴿ :تعاىلفقال مث كيف يفهم من كالم اهللا هذا، وهو الذي اعترب تسخط البنات من اجلاهلية، 
شا بوِء مس نمِ مالْقَو نى ماروتي يمكَظ وهاً ودوسم ههجثَى ظَلَّ وابِ أَال بِالْأُنري التف هسدي أَم ونلَى هع ِسكُهمأَي بِه ر

  )59ـ  58:النحل(﴾  ساَء ما يحكُمونَ
فاآليات الكرمية تصف رجال قد ترسخت فيه قيم اجلاهلية وتصوراا حىت مألت صدره ظلمة ، انبعث منها 

  .سواد كاحل غمر وجهه
ن النظر للحقيقة اليت يرشد إليها القرآن الكرمي ، وميتلئ جبماهلا قلب ومبا أن عقله قد حجب يف تلك اللحظة ع

املؤمن، بل تركه لتصورات اتمع تنقش فيه ما تشاء ، فإن تلك التصورات جعلته إنسانا سلبيا منكمشا على نفسه 
  .وكأنه قد أجرم جرما عظيما خياف عقابهيكره أن يراه الناس، كظيما 

غرق فيها يف حبر السواد والظالم يعيش بصحبة الشيطان الذي ميلي عليه ما سيفعله ﴿ وهو يف تلك اللحظة اليت 
   )59من اآلية: النحل( أَيمِسكُه علَى هون أَم يدسه في الترابِ 

ويف كال احلالني يرضى الشيطان الذي زين له هذه التصورات مث عذبه ا ، فهو إن قتل حتمل جرم قتلها ، وإن 
ويذيقها فوق ذلك من العذاب النفسي ما أبقاها مهانة ال يورثها وال يعتين ا، ويفضل أوالده الذكور عليها، مسكها أ

  .يفوق قتله هلا
ذه الصورة ترسم اآليات الكرمية كيفية استقبال اجلاهلي لألنثى ، وهي ال تصفه واقعا جغرافيا أو تارخييا، وإمنا 

  .ي زمان وألي شخص ال زال فيه حظا من اجلاهليةتصف حالة نفسية قد تعرض يف أ
  .إنك تصفني واقعنا ال واقع اجلاهلية: قالت إحدى احلاضرات

  .. واجلاهلية قد تدخل اتمع املسلم لتشوه صورة اإلسالم فيه  ..هذا واقع جاهلي: قالت العجوز
  ه اإلسالم؟فكيف نفرق بني سلوك اجلاهلية والسلوك الذي حض علي: قالت إحدى احلاضرات

  .، واالستنارة بأشعتهبالرجوع إىل هدي حممد : قالت العجوز
  فكيف كان هدي حممد مع بناته؟: قالت إحدى احلاضرات

  :حمبا لبناته عظيم الرمحة هلن لقد كان : قالت العجوز
 1)فاطمة بضعة مين، فمن أغضبها أغضبين:( يقول عن فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ  لقد كان 

                                                
 .حسن صحيح :الالترمذي وقرواه )   1(
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فاطمة بضعة مين، يقبضين ما يقبضها، ويبسطين ما يبسطها، وإن األنساب تنقطع يوم القيامة :( ل فيها وكان يقو
    1)غري نسيب وسبيب وصهري

  .وكانت إذا دخلت على أبيها رحب ا وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها يف جملسه
جيمل أمامة بنت   خرج علينا رسول اهللا  جلوس إذا  بينما حنن على باب رسول اهللا : عن أيب قتادة قالو

وهي صبية فصلى وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها   أيب العاص بني الربيع، وأمها زينب بنت رسول اهللا 
   2)على عاتقه إذا قام، حىت قضى صالته

كان أيب إذا ولد له ابنة : ،  قال صاحل بن أمحد وقد كان هذا اهلدي الكرمي نرباسا لكل من استنار بأشعة حممد 
  ) قد جاء يف البنات ما قد علمت :( ويقول ) األنبياء كانوا آباء بنات :( يقول 

:( ولد يل سبع بنات فكنت كلما ولد يل ابنة دخلت على أمحد بن حنبل،  فيقول يل :( وقال يعقوب بن خبتان 
  .فكان يذهب قوله مهي) يا أبا يوسف األنبياء آباء بنات 

ذنويب، : ما تشتكي؟ قال: فقال، ثمان بن عفّانعمرض عبد اللّه مرضه الذي تويف فيه، فعاده : ظبية قال عن أيبو
ال : أال آمر لك بعطاء؟ قال: الطبيب أمرضين، قال: أال آمر لك بطبيب؟ قال: رمحة ريب، قال: فما تشتهي؟ قال: قال

ايت الفقر؟ إين أمرت بنايت يقرأن كل ليلة سورة أختشى على بن: يكون لبناتك من بعدك، قال: حاجة يل فيه، قال
  3)من قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبداً:(  يقول  الواقعة، وإين مسعت رسول اللّه 

  أتدرون أيها السادة يف أي جمتمع كانت هذه التعاليم؟
يتشامتون كما كان غريهم العرب  كانلقد .. لقد كانت يف جمتمع ينظر إىل البنات نظرة احتقار وازدراء ومهانة 

، واهللا ما هي بنعم الولد : (  - وقد بشر بأن زوجه ولدت أنثى  - حىت قال أحد اآلباء ،  نويضيقون ، مبيالد البنات 
وال أن تربهم ، يريد أا ال تستطيع أن تنصر أباها وأهلها إال بالصراخ والبكاء ال بالقتال .. )وبرها سرقة، نصرها بكاء

  .بأن تأخذ من مال زوجها ألهلهاإال 
أو من عار قد ، خشية من فقر قد يقع .. يدفنها حية .. وكانت التقاليد املتوارثة عندهم تبيح لألب أن يئد ابنته 

 وإِذَا الْموؤودةُ سئلَت﴿ :وقد أنكر القرآن الكرمي هذا إنكارا شديدا، فقال مقرعا هلم .. جتلبه حني تكرب على قومها 
  ) 9ـ  8:التكوير) (أَي ذَنبٍ قُتلَتبِ

، كشريعة محورايب، بعضها اآلخروكان ..  وكانت بعض الشرائع القدمية تعطي األب احلق يف بيع ابنته إذا شاء
  .أو ميلكها إذا قتل األب ابنه الرجل اآلخر  ،جتيز له أن يسلمها إىل رجل آخر ليقتلها

هو النور الوحيد الذي وقف مع البنات يدافع عنهن وحيميهن،  د وهلذا كان القرآن الكرمي وكان هدي حمم
قَد خِسر الَّذين قَتلُوا أَوالدهم سفَهاً بِغيرِ ﴿ :إناثاً كانوا أو ذكوراً فقال يف القتلة الذين ال يتورعون عن قتل أوالدهم 

وال تقْتلُوا أَوالدكُم ﴿ :، وقال )140:األنعام) (ه قَد ضلُّوا وما كَانوا مهتدينعلْمٍ وحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتراًء علَى اللَّ

                                                
 .ومسلم البخاريرواه )  1(
  .البخاريرواه )   2(
 .فكان أبو ظبية ال يدعها: ابن عساكر وأبو يعلى، وقال بعدهرواه )   3(
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  )31:االسراء) (خشيةَ إِمالقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَبِرياً
سان إليهن، وضرب منوذجا للتربية الصاحلة ومل يكتف بذلك، بل وضع منهجا متكامال لتربية البنات واإلح

 تعاىلومثراا مبرمي العذراء ـ عليها السالم ـ اليت تلقت تربية صاحلة جعلتها من سيدات نساء العاملني ، بل أخرب اهللا 
وقد كانت أمها عندما محلت ا تتمىن أن تكون ذكراً خيدم ، اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العاملني أنه 
إِذْ قَالَت امرأَت عمرانَ رب إِني نذَرت لَك ما في بطْنِي محرراً ﴿: تعاىل، كما قال ويكون من الصاحلني ، يكل اهل

يملالْع يعمالس تأَن كي إِننلْ مقَب35:آل عمران) (فَت(   
مما متنت، ألن أمنيتها كانت جمرد خادم خيدم اهليكل ،  وهب لتلك األم بتلك الفتاة الطاهرة أعظم تعاىلولكن اهللا 

  )75من اآلية: املائدة(وأُمه صديقَةٌ  ﴿: تعاىلفإذا ا ترزق بالصديقة أم املسيح ، قال 
يوصيكُم اللَّه في أَوالدكُم  ﴿:ولكن أمل يقل القرآن .. فهمنا ما قلت أيتها العجوز : صاحت امرأة من احلاضرات

  ؟ 1، فأي عدل هذا الذي يعطي الذكر ضعف األنثى)11من اآلية: النساء)(للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ 
هل الرضيع يأكل ما يأكله .. فاهللا يعطي لكل شخص ما يتناسب مع حاجته .. هذا عدل اهللا : قالت العجوز

  الكبري؟
  .وما عالقة هذا مبا حنن فيه.. ال : قالت املرأة

باإلضافة إىل أن .. ألن معدة الرضيع وجهازه اهلضمي ال يطيق ما يطيق اجلهاز اهلضمي للكبري : ت العجوزقال
  .حاجة الرضيع من الطعام جتعله يف غىن عن كثري مما يأكله الكبري

  ؟والرجل هو الكبري.. فهل تعتربين املرأة رضيعا .. هذا صحيح : قالت املرأة
فهم ال يكلفوا .. كالرضيع يف هذه الناحية يعتربون املرأة  روا بأشعة حممد من استنا.. نعم : قالت العجوز

فهي تعيش يف كنف والديها، أو قوامة زوجها، فإذا مل يبق .. بالسعي على رزقها، وال بالعمل للوفاء مبتطلبات حياا 
  .هلا واحد من هؤالء كلفت مجاعة املسلمني باإلنفاق عليها

  وهل ترون الرضيع ينتفع باملال إذا ما أعطي له؟.. لمال؟ فما حاجتها بعد ذلك ل
مث إن الشريعة اليت فضلت االبن يف العطاء هي الشريعة اليت كلفته باإلنفاق على أخته، وهي اليت كلفته بدفع املهر 

                                                
  :، ومقارنة نصيب املرأة بالرجل فيها، فاستخلص ما يلياستقراء حاالت ومسائل املرياثقام بعض األفاضل ب ) 1(
  .ث فيها املرأة نصف الرجلـ إن هناك أربع حاالت فقط تر 1
  .ـ وهناك حاالت أضعاف هذه احلاالت األربع ترث فيها املرأة مثل الرجل متاماً 2
  .ـ وهناك حاالت عشر أو تزيد ترث فيها املرأة أكثر من الرجل 3
  .ـ وهناك حاالت ترث فيها املرأة وال يرث نظريها من الرجال 4

ا املرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى وال يرث نظريها من الرجال ، ىف أى أن هناك أكثر من ثالثني حالة تأخذ فيه
،  10ص  )مرياث املرأة وقضية املساواة(صالح الدين سلطان . د: انظر. مقابلة أربع حاالت حمددة ترث فيها املرأة نصف الرجل

  )المىسلسلة ىف التنوير اإلس(م ـ 1999، طبعة القاهرة ، دار ضة مصر سنة  46
أما اإلمامية فلهم يف كثري .. مع مالحظة مهمة، وهي أن هذه التقسيمات حبسب مذهب مجاهري الفقهاء ما عدا فقهاء اإلمامية 

من مسائل املرياث أحكام خاصة، وهي أقرب إىل املساواة والعدالة اليت جاء ا اإلسالم من مذاهب اجلمهور، وحنن نرجحها ذا 
  )أحكام املواريث برؤية مقاصدية(حتت عنوان ) موسوعة الفقه املقاصدي(ؤلف خاص من سلسلة االعتبار، ولنا فيها م
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  .اتفهل تكلفه بكل هذا، مث ال جتعل له من احلقوق ما يفي مبا تتطلبه هذه الواجب.. ملن يريد الزواج منها 
  هل يتساوى الناس يف أجورهم؟.. فلنترك كل هذا، ونسأل الواقع 

  .بل خيتلفون.. ال : قالت املرأة
  بأي درجة خيتلفون؟: قالت العجوز
  .قد يصل االختالف إىل األضعاف املضاعفة: قالت املرأة

  .فواقعكم الذين تدعوننا لاللتزام به يقع فيما حتذروننا منه: قالت العجوز
  .ولكن الوظائف خمتلفة يف يسرها ومشقتها.. نعم : قالت املرأة

  أليس كذلك؟.. إين أرى أن أكثر الوظائف يسرا أكثرها أجرا : قالت العجوز
  .. صحيح هذا : قالت املرأة

  .مث استدركوا على اهللا ما تريدون أن تستدركوا عليه.. فتعلموا العدل أوال : قالت العجوز
اآلن يتعلق يب لقد مات أيب، وتركين  هفما تذكرون.. امسحوا يل أن أحتدث : ، وقالاحلاضرين ض بعض الشباب

أخذت منها ضعف أخيت .. نعم هي ثروة ضخمة .. دينار  مائة ومخسني ألفمع أخت يل، وقد ترك لنا ثروة مقدراها 
  .مخسني، بينما مل تأخذ أخيت إال مائةأي أين أخذت 

دفع مهراً وهدايا أما أنا فقد كنت ملزما بأن أ.. خطبت أخيت و.. بعد استالمنا اإلرث تقدمت أنا للزواج 
  فلم يبق من تركيت إال مخسة وسبعني ألفا.. مخسة وعشرين ألفا وقد كان مقدارها .. خلطيبيت 

  .. فصارت تركتها مثلي متاما .. أما أخيت، فقد جاءها مهر وهدايا بنفس ما مهرت وأهديت أنا خلطيبيت 
  .. أما أنا فإين مكلف باإلنفاق على زوجيت .. ن ماهلا شيئا إال ما تريده لزينتها مث إن أخيت لن تصرف م

  .وها هي أخيت حاضرة، وهي تشهد على ما أقول
 لقد جاء حممد .. وأنا ال أنظر إىل هذا من الزاوية اليت تنظرون إليها .. صدق أخي : ضت األخت، وقالت

فكيف .. ، بل يروا تورث كما يورث املتاع، فأكرمها ، وأعطاه كل الفضل إىل قوم ال يعترفون باملرأة وال يورثوا
  لشريعة اليت حققت كل هذه العدالة؟ينون ا

 ية املرأة نصف ديةدولكن أال ترين أن من اجلور أن تعترب .. فهمنا هذا ووعيناه : صاحت امرأة من احلاضرات
  تشجيعا على ممارسة العدوان عليها؟ أليس ذلك.. أليس ذلك احتقارا هلا وإهانة .. الرجل 

.. اجلهة األوىل جهة املوقف احلقيقي للشريعة من املسألة: سأجيبك عن هذا من جهتني: ابتسمت العجوز، وقالت
  .واليت تنطلق من صحة ما ذكرته من شبهة.. واجلهة الثانية هي ما ميكن متسيته باإلجابة اجلدلية 

أثبتت مشروعية الدية يف القرآن الكرمي، مشلت بإمجاع الفقهاء واملفسرين الرجل فاآلية اليت ..  1اجلهة األوىلأما 
                                                

متام : دية املرأة، يف ضوء الكتاب والسنة(بعنوان لباحث مصطفى عيد الصياصنة استفدنا املعلومات الواردة هنا من حبث ل)  1(
راستنا املوسعة واملستفيضة، ملسألة ديـة املـرأة يف الكتـاب    من د(: ، وقد قال هذا الباحث)دية املرأة، وافت دعوى التنصيف

والسنة، واآلثار الواردة عن بعض أفراد الصحابة والتابعني، إضافة إىل معاجلتنا لطبيعة دعوى اإلمجاع والقياس، خبصـوص هـذه   
سواء بسواء وذلك لتضافر األدلـة   إن دية املرأة على مثل دية الرجل: املسألة، فإننا نستطيع القول ـ وبكل االطمئنان والثقة ـ   

  )145:دية املرأة، يف ضوء الكتاب والسنة ) (واملرجحات، اليت تؤكد هذه احلقيقة
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وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمناً إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ  ﴿:فاهللا تعاىل قال..  واملرأة على حد سواء، ومل تفرق بينهما بشيء
مؤم ةقَبر رِيرحطَأً فَتناً خمؤقُوا مدصإِلَّا أَنْ ي هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدو ة92:النساء) (ن(  

  .املطهرة حديث واحد صحيح صريح، يدل على تنصيف دية املرأةومثل ذلك ما ورد يف السنة 
قد حكم ف، )دية املرأة على النصف من دية الرجل(: الذي يقول ،حديث معاذ بن جبله من احتجوا بأما ما 

  . 1علماء بضعفهال
أثر واحد صحيح صريح، ينص على أن دية املرأة على النصف فليس فيها اآلثار الواردة عن الصحابة ومثل ذلك 

  .من دية الرجل
عدم وجود نقل صحيح بإمنا هو جمرد دعوى ال أكثر، إذ هو منقوض فادعاء اإلمجاع علي تنصيف دية املرأة، أما 

ويف  تعذر إمجاع الصحابة بعد وفاة النيب باإلضافة إىل ..  مىت كان وممن كانثابت عن حصول مثل هذا اإلمجاع، و
ولصعوبة  ـ ثانياًـ ولتفرقهم يف األمصار املتباعدة ـ أوالً ـ أواخر العصر األول على شيء من ذلك، لكثرم 

  ـثالثاً ـ االتصال م 
أم قالوا بذلك، فكيف ميكن إذن أن يقال تبني لنا أنه مل يثبت عن بعض أفراد الصحابة باإلضافة إىل أنه 
  باجتماعهم مجيعاً عليه؟

من معه من أتباع ابن حزم ومن ف.. فليس ذلك صحيحا دعوى انعقاد إمجاع العلماء على تنصيف دية املرأة، أما 
اليت وردت يف  ألحاديث الصحيحةألن ا.. مبساواة دية املرأة بدية الرجل يف النفس واألعضاء يقولون املدرسة الظاهرية 

ويف النفس املؤمنة مئة (: الدية، إمنا جاءت شاملة للرجال والنساء دون متييز، وكذلك األحاديث الواردة يف اجلراحات
  )من اإلبل، ويف العني مخسون ويف اليد مخسون، ويف الرجل مخسون

ويقتص هلا منه يف كل اجلراحات فما فإذا كان الرجل يقتل باملرأة، ويقاد ا عيناً بعني، وأذناً بأذن، وسناً بسن، 
  الذي مينع من أن تكون ديتها كديته؟

وأما الدية فليس فيها حديث متفق على صحته، وال إمجاع :( يؤكد هذا 2لقد قال بعض العلماء املعاصرين
من  بل ذهب ابن علية واألصم ـ.. وإذا مل يصح حديث يف القضية حيتج به، فكذلك مل يثبت فيها إمجاع  ،مستيقن

فقهاء السلف ـ إىل التسوية بني الرجل واملرأة يف الدية، وهو الذي يتفق مع عموم النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة 
وهو ما ذهب إليه شيخنا الشيخ حممود شلتوت .. ولو ذهب إىل ذلك ذاهب اليوم، ما كان عليه من حرج . وإطالقها
وإذا كانت إنسانية املرأة من إنسانية (: )دية الرجل واملرأة سواء(ان قال حتت عنو )اإلسالم عقيدة وشريعة(يف كتابه 

                                                                                                                                 
   .وقد خلصنا باختصار وتصرف بعض ما ذكره من أدلة هنا

ملوقـوف،  أمـا ا : ؛ قلت  روي هذا اللفظ موقوفا على علي ، ومرفوعا إىل النيب : ( قال يف نصب الراية يف خترجيه )  1(
).. عقل املرأة على النصف من عقل الرجل يف النفس ، وفيما دوا(: فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أيب طالب ، قال 

إنه منقطع ، فإن إبراهيم مل حيدث عن أحد من الصحابة ، مع أنه أدرك مجاعة منهم ؛ وأما املرفوع ، فـأخرج البيهقـي   : وقيل 
وروي من وجه آخـر عـن   : قال  ..دية املرأة على النصف من دية الرجل : قال رسول اهللا : قال  أيضا عن معاذ بن جبل ،

  )عبادة بن نسي
   .القرضاويهو الشيخ يوسف )  2(
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هو احلكم بينهما يف االعتداء على  )القصاص(واملرأة من الرجل، وكان  ،الرجل، ودمها من دمه، والرجل من املرأة
آلية يف قتل املرأة النفس، وكانت جهنم واخللود فيها، وغضب اهللا ولعنته، هو اجلزاء األخروي يف قتل الرجل، فإن ا

وحنن ما دمنا نستقي األحكام أوالً من القرآن، فعبارة القرآن يف الدية عامة مطلقة . خطأ، هي اآلية يف قتل الرجل خطأ
) ةٌ إِلَى أَهلهومن قَتلَ مؤمناً خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّم ﴿:قال تعاىل  مل ختص الرجل بشيء منها عن املرأة

  )وهو واضح يف أنه ال فرق يف وجوب الدية بالقتل اخلطأ بني الذكر واألنثى..  )92:النساء(
  .وهي اجلهة األساسية املعتربة.. هذه هي اجلهة األوىل 

يف تنفذ  عقوبة القتلفأبدؤها من أن ما يتخوف منه من االستهانة بدم املرأة ال مربر له، ألن ..  1وأما اجلهة الثانية
وذلك ألن املسلمني  ،فتقتل املرأة بالرجل، ويقتل الرجل باملرأة مع أا امرأة وهو رجل..  قتل الرجل واملرأة على السواء

املؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم على يد :(  ، كما قال وهلذا تتكافأ دماؤهم ،ـ ذكوراً وإناثاً ـ سواء يف اإلنسانية
  )ناهممن سواهم، ويسعى بذمتهم أد

.. باإلضافة إىل هذا، فينبغي أن تعلموا أن الشريعة حرصت على دماء املرأة أكثر من حرصها على دماء الرجل 
ـ وأمر بعدم التعرض هلا، إذ جاء النهي عن قتلها عند كانت أو غري مسلمة املرأة ـ مسلمة قتل اإلسالم فقد منع 

:(  ، وقال فنهى عن قتل النساء والصبيان ي رسول اهللا وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازفقد روي أنه الغزو، 
   2)ال تقتلوا شيخاً فانياً، وال طفالً وال امرأة

ال جيوز قتل النساء (: حىت قال مالك واألوزاعي ،وقد بالغ اإلسالم يف حفظ حياة املرأة وإن كانت مشركة
صنوا حبصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان والصبيان حبال، حىت لو تترس أهل احلرب بالنساء والصبيان، أو حت

   )مل جيز رميهم وال حتريقهم
ـ إن فرضنا ذلك ال تكلف ـ مقابل تنصيف ديتها باإلضافة إىل هذا، فينبغي أن تعلموا أن املرأة يف الشريعة 

لو كانت حىت احلكم يسري ذا أن هالعاقلة من الرجال، والغريب  اكلف تباملسامهة يف أداء الدية إىل أهل القتيل، بل 
  .فإن القاتل كأحدهم ،خبالف الرجل هي القاتلة

فترث من ! اليت أعفيت من أداء الدية تتشارك مع العاقلة يف اإلرثباإلضافة إىل هذا، فينبغي أن تعلموا أن املرأة 
  .دية قريبها املقتول

ة املقتول اإلنسانية إمنا هي تعويض مادي ال معنوي أن الدية ليست تقديراً لقيمباإلضافة إىل هذا، فينبغي أن تعلموا 
 لىعتتضاعف ديته فإن ونظراً ألن الرجل هو املعيل واملنفق على األسرة  ،ألهل القتيل جزاء ما حلق م من ضرر مادي

  . دية املرأة
  
  
  

                                                
   .موقع مؤسسة البالغ: املصدر، عابدة فضيل املؤيداستفدنا هذه اادلة من مقال ل)  1(
 .رواه أبو داود)  2(
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  ـ الكرامة 2
نفسية وحدها بل نقصد ولكنا ال نقصد اجلوانب ال.. ميكنك أن تقويل هذا وغريه : قالت إحدى احلاضرات

فهو وليها أمرها الذي يفترض عليها طاعته يف املنشط .. أمل جيعل حممد مستقبل البنت وحياا بيد أبيها .. احلياة
  واملكره؟

وأنا أعذرك يف ذلك، فاجلاهلية اليت .. أعظم إساءة  لقد أسأت إىل حممد .. ساحمك اهللا يا ابنيت : قالت العجوز
  .، والبدعة اليت قد تتلبس لباس السنة هي اليت تشوه نور حممد ومجال هديهقد تتسمى باإلسالم

  .. وهديه فهو خالف ذلك متاما  أما حممد 
التأديب والرعاية فهو ال يعطي لألب الذي هو أوىل األولياء بوالية ابنته أي سلطة على بناته سوى سلطة 

، ويضرا عليها إذا بلغت عشراً، ها بالصالة إذا بلغت سبع سننيفيأمر، إخواا الذكور مثل ، والتهذيب الديين واخللقي
  .عليها حىت تتزوج، وينفق ويلزمها أدب اإلسالم يف اللباس والزينة واخلروج والكالم 

  .ولكنا نناقش يف والية الزواج.. حنن ال نناقش يف هذا : قالت املرأة
 جاءت إىل النيب ال ترضاه، وقد روي أن امرأة  يبطل زواج من أجربها أبوها مبن لقد كان : قالت العجوز

ما يل رغبة :( فقالت ، )أجيزي ما صنع أبوك :(  هلا  فقال ،وأنا لذلك كارهة ،إن أيب زوجين من ابن أخيه: فقالت
ولكين  ،أجزت ما صنع أيب:( فقالت ،  )انكحي من شئت .. اذهيب فال نكاح لك :(  فقال ، )فيما صنع أيب 
  .مقالتها ومل ينكر عليها رسول اهللا ،  1)لم النساء أن ليس لآلباء من أمور بنام شيء أردت أن يع

  .2لقد خصص الفقهاء ذلك بالثيب: قالت املرأة
بل ورد .. أهي بكر أم ثيب .. أل هذه املرأة مل يس فالنيب .. لقد محلوا النصوص ما ال حتتمل : قالت العجوز

، قال  فذكرت له أن أباها زوجها كارهة فخريها النيب  ارية بكرا أتت النيب يف حديث آخر عن ابن عباس  أن ج
   3)وهذه غري خنساء، فهما قضيتان قضى يف إحدامها بتخيري الثيب،وقضى يف األخرى بتخيري البكر:( ابن القيم

  ؟ 4ولكن أمل تسمعي بالوالية اجلربية : قالت امرأة من احلاضرات
إا مثل توكيل أي .. وليست كما ميارسها بعض اجلهلة .. ة كما تفهمني يا ابنيت ليست الوالي: قالت العجوز

فلو ترك األمر للمرأة وحدها ألهينت، ورمبا احتال عليها من شاء من .. شخص احملامني الذي حيفظون له حقوقه 
ن ترضى، ولكن ليقف حائال ال ليجربها على الزواج مبن ال ترضى، وال ليعضلها عم ،فلذلك وكل األمر لوليها.. الناس

  . بينها وبني من يريد العبث ا
إذا هوى الفىت من بين أختها الفتاة من بين أخيها ضربت بينهما سترا  ، وهي زوج النيب عائشة وقد كانت

                                                
 .رواه أمحد والنسائي)  1(
 )فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) الضوابط الشرعية حلماية الزواج(تناولنا مجيع هذه املسائل بتفصيل يف كتاب )  2(
 .5/95:زاد املعاد)  3(
وهي الوالية اليت متكن صاحبها من إنشاء عقد الزواج استقالال دون تدخل من املوىل عليه،  وقد أطلق عليهـا بعـض     ) 4(

  .الستبداد الويل فيها إنشاء العقد دون مشاركة من املوىل عليه )ية استبداديةوال(الفقهاء 
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  .1فإن النساء ال ينكحن، أنكح ، يا فالن : فإذا مل يبق إال النكاح قالت، وتكلمت 
ن يستبد، فيأخذ احلق من أكيل احملامني الذين حيفظون احلقوق، وليس للمحامي فالوالية ذا ال ختتلف عن تو

  .أهله
  .أنت ختالفني الفقهاء ذا: قالت املرأة

الشعيب عن رجل زوج أختا له لقد سئل .. يقول هذا  كل من استنار بأشعة حممد … ال : قالت العجوز
  .هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت: ألبيها وأمها قالإنه أخوها : فقيل لههي أحق بنفسها : بواسط فكرهت قال
  واألعراف اليت نعيش يف ظلها، واليت أجلأتنا إىل التربئ من حممد ودين حممد؟: قالت املرأة

ين يا من حتررتن عن محاية اآلباء ماذا نمث أخرب.. تربأن من أعراف اجلاهلية ال من حممد ودين حممد : قالت العجوز
  .. حلرية لكن هذه ا أعطت

ولكنها اآلن .. وهي مصونة يف سترها ممتلئة كرامة .. لقد كانت املرأة يف بيتها ملكة يتهافت اخلطاب عليها 
  .فيعبثون ا كما شاءوا مث يرموا إىل املزابل.. تعرض نفسها على الرجال 

فامسحي يل .. ذه احلضارة كنت يف بريطانيا اليت متثل قمة من قمم ه.. صدقت يا أماه : قال رجل من احلاضرين
 الرجل، على تنفق اليت هي املرأة أن هافي إقاميت بداية عند أستغربلقد كنت ..  2أن أعرض لك بعض مشاهدايت فيها 

) ..  كرم(  امسه شيء الغربيني قاموس يف ليس إذ املطعم، أدخل أو القطار أركب عندما الظاهرة هذه أشاهد وكنت
 حيب ال الرجل بأن منهم وفهمت ، الظاهرة هذه أسباب عن املرضى وأخربين ، باالستغرا هذا زال حني وبعد

..  شيء يف الصدق من هي أو هو وليس ،] صديقاً[ تسميه واملرأة ،]صديقة[ أمسوه ما ويفضل زواج، بعقد االرتباط
 يغادر وقد ، احلاالت معظم يف عليه تنفق هي بل ، عليها ينفق وال سنني، أو شهوراً امرأة مع يعيش عندهم والصديق

 قلق يف تعيش عندهم فاملرأة وهلذا ، بيته يف معه تعيش كانت إن ، بيته مغادرة منها يطلب قد أو شاء، مىت البيت
   .آخر صديقاً جتد ال مث ويطردها، ثانية بامرأة صديقها يرتبط أن وختشى ، شديدين وخوف

 يف امرأةلقد كانت ..  النفسيةرين يف عياديت وسأضرب لكم مثال على ذلك ببعض مريضايت اليت كانت تزو
 وأصبحت التحسن، من بشيء شعرت الزمن من حني وبعد ، منهارة النفسية حالتها وكانت ، عمرها من العشرينات
 بقلق أعيش أنين الوحيدة شكليتم:( قالت عينيها، من تنهمر والدموع فأجابت حياا، عن فسألتها وعيٍ، عن تتحدث

 يتخذه، موقف من أخشى ألنين مىن، بالزواج مطالبته أستطيع وال صديقي، عين سينفصل مىت أدري الو واضطراب،
حتصوال تراين أنك كما الطفل، ترى أنت وها الزواج، يف يرغبه الطفل هذا لعل منه، طفل إجناب على بالعمل ون 
 سر وهذا بالزواج، إقناعه يف أجنح ومل ل،ما وإنفاق خدمات تقدمي من السبل كل فأبذل وذاك هذا ومع مجال، ينقصين
 أهل ويل احلياة، أعباء على يساعدين زوج يل فليس اتمع، هذا يف وحدي بأنين أشعر نينأ قهري وسبب مرضي،
 تعذبت كما احلياة هذه يف ويشقى يتعذب أن أريد ال ألنين طفل؛ بدون بقيت وليتين ، سواء وعدمه وجودهم ولكن

                                                
 .3/276:املصنف )  1(
: ، جملة البيان ، عـدد )مشاهدايت يف بريطانيا ـ املرأة الغربية والزواج (من مقال حيمل عنوان ، اخلاطر مبارك اهللا عبد.  د ) 2(

  .59: ، ص 1407: ، شوال 6
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  ) وشقيت
ال تظنوا أيها : احلاضرات، فوجدت الدموع تسيل بغزارة من عيون، واصل الرجل حديثه قائال التفت لبعض

  .هادئة حياة يعيشون الذين همهناك  الشواذإن ..  الغريب اتمع شواذ من املريضة املرأة هذهالسادة أن 
  :واجلواب ـ كما عشته ـ واضح.. قد تسألون عن سر ذلك 

مبا حتمله تلك الكلمة من حق  - احلرية الفردية وعلو شأا حوايل منتصف القرن املاضي  فكرة أثر من آثار إن هذا
وبعد أن .. ومن مث .. رجالً كان أم امرأة ) الفرد (  فإن الوحدة الرئيسية للمجتمع مل تعد العائلة، بل صارت - وباطل 

أو األم للرجل، بل زميلة العمل أو الصديقة  صارت املرأة ال تعين الزوجة - تبدلت القيم واملفاهيم ، وشاعت احلرية 
فحاجاته الطبيعية ـ  غالب األحيان ـ يف واخلليلة ، ومل يعد الرجل حباجة إىل الزواج وإقامة العائلة كوحدة اجتماعية

جل ملباة دون مسؤوليات تلقى على عاتقه ، وهو حر يف التنقل بني امرأة وامرأة ، كما أن املرأة حرة يف التنقل بني ر
  .ورجل ، كما تقتضيه دفعة اجلسد العمياء

  : وهذا كله جر عواقب وخيمة على اتمع الغريب الذي يراد نسخ كل جمتمعات العامل على منطه
وذلك لتيسر إرواء غليل الشهوات من ..  كثرة العوانس بني الفتيات والعزاب من الشبابمن أول العواقب 

دون التقيد باحلياة املتشاة ، بلذة التنويع يف نفس الوقت متمتعني ، وبناء األسرة بغري حتمل تبعة الزواجالطرق احملرمة 
تقضى شباا حمرومة من زوج تسكن ، كان من نتيجة ذلك وجود كثرة هائلة من الفتيات و ،املتكررة كما يزعمون

الء الفتيات كثرة من الشباب العزاب ويقابل هؤ، إال العابثني الذين يتخذوا أداة للمتعة احلرام ، إليه ويسكن إليها 
  .احملرومني من احلياة الزوجية

من ذي القعدة  22فقد صرح مدير مصلحة اإلحصاء األمريكية يف ، على ذلك أحدث اإلحصاءات وقد دلت 
أنه ألول مرة منذ بداية هذا القرن تصبح أغلبية سكان ) : م  1982- أيلول  - سبتمرب  10املوافق ( هـ  1402
  .سان فرانسيسكو من العزاب مدينة 

يف مؤمتر صحفي نظمته اجلمعية االجتماعية األمريكية أنه وفقا ألرقام آخر تعداد فإن ) بروس شامبمان  )وأوضح 
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه األرقام ميكن أن تكون مؤشراً على ، من سكان سان فرانسيسكو غري متزوجني باملائة53

  .ليديأفول األمنوذج العائلي التق
إن هذه التغيريات االجتماعية مالئمة لتحقيق الرفاهية يف املدينة اليت زاد عدد سكاا من : وأضاف شامبمان 

إن التعداد مل يشمل عدد : خالل العشر سنوات األخرية وقال )  باملائة40ر4(سنة مبقدار  34و  25الشباب بني 
  .من السكان تقريبا   باملائة 15ين يشكلون املصابني بالشذوذ اجلنسي الذين يقطنون املدينة والذ

تشمل ، خرجت النساء السويديات يف مظاهرة عامة :(  وال عجب بعد ذلك أن نقرأ يف الصحف مثل هذا اخلرب
، امرأة )  100ر 000(اشتركت يف املظاهرة ، احتجاجا على إطالق احلريات اجلنسية يف السويد ، أحناء السويد 

  .تعلن العريضة االحتجاج على تدهور القيم األخالقية، ة منهن إىل احلكومةوسوف يقدمن عريضة موقع
أثبتت ، ففي أمريكا والسويد وغريمها من بالد احلرية اجلنسية .. ومن عواقب ذلك االحنالل األخالقي 

ر الناس كلما بل صا، وال مبا بعد اللقاء واحلديث، اإلحصاءات أن السعار الشهواين مل ينطفئ حبرية اللقاء واحلديث 
هي اليت تتكلم وتبني يف هذا ، ألرقام والوقائع اليت تفيض ا اإلحصاءات والتقارير ، فاازدادوا عطشاً ، ازدادوا منه عباً 
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  .اال
إن الشباب :(    1962تناقلته الصحف ووكاالت األنباء عام ، له  قال الرئيس كنيدي يف تصريح مشهور

ن من بني كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غري إو، رق يف الشهوات غا، األمريكي مائع مترف منحل 
  .وأنذر بأن هذا الشباب خطر على مستقبل أمريكا ،)بسبب اماكهم يف الشهوات ، صاحلني 

أن أمريكا سائرة إىل ، يقرر املؤلف ) الثورة اجلنسية (  ويف كتاب ملدير مركز البحوث جبامعة هارفارد بعنوان
الذي أدى إىل سقوط احلضارتني اإلغريقية والرومانية يف ، وأا تتجه إىل نفس االجتاه، ة يف الفوضوية اجلنسية كارث

، يغرق كل غرفة من بناء ثقافتنا، إننا حماصرون من مجيع اجلهات بتيار خطر من اجلنس :(  ويقول  ، الزمن القدمي 
   )وكل قطاع من حياتنا العامة 
بعمل إحصاء للحباىل من ، قد قامت بعض املؤسسات يف أمريكا ، فاألبناء غري الشرعيني  ةوقد نتج عن هذا كثر

:(  تقول  حيث  اإلحصاءات ذا الصدد بعضننظر ما تقوله ، ولفكانت النسبة خميفة جداً ، طالبات املدارس الثانوية 
، م ولدوا خارج نطاق الزواج أي أ، يف نيويورك هم أطفال غري شرعيني  1983إن أكثر من ثلث مواليد عام 

من  باملائة 37طفالً أي )  112ر353(وعددهم ، وأكثرهم ولدوا لفتيات يف التاسعة عشرة من العمر وما دوا 
  )جمموع مواليد نيويورك 

لقد انتشر تساهل اتمع جتاه كافة املمارسات اجلنسية وال : ويقول الدكتور شوفيلد يف كتابه األمراض اجلنسية 
وجد أي إحساس باخلجل من الزنا واللواط أو أي عالقة جنسية شاذة أو حمرمة ، بل إن وسائل اإلعالم جعلت من ي

العار علي الفيت والفتاة أن يكون حمصنا ، إن العفة بالنسبة للرجل أو املرأة أصبحت يف اتمعات الغربية مما يندي له 
إلباحية باعتبارها أمرا طبيعيا بيولوجيا ، ويري كثري من اخلرباء أن جبني املرء ، إن وسائل اإلعالم تدعو وحتث علي ا

  . أهم ثالثة عوامل النتشار األمراض اجلنسية هي اإلباحية وانتشار استخدام حبوب احلمل واملضادات احليوية
لوكا هلم هذا ما يقوله خرباؤهم لقد انتشرت الفاحشة بني القوم من الزنا واللواط والشذوذ اجلنسي وارتضوها س

بل وتفاخروا ا وأعلنوا عنها وروجوا هلا وأقاموا هلا منتديات ونقابات وتظاهروا من أجل احلفاظ علي خمازيهم فيها بل 
وأنشئوا هلا الصحف واالت ومنابر اإلعالم وأقاموا هلا النوادي والشواطئ وقري العراة ملزيد من الدعاية واإلعالن 

قاالت والكتب واملسرحيات والقصص واألفالم اليت متجد البغاء والعالقات اجلنسية والظهور ، لقد كتبت مئات امل
  .الشاذة ، وقد أصبح اجلنس ووسائل منع احلمل تدرس لألطفال يف املدارس

ولكي ندرك حجم انتشار الزنا واإلباحية يف هذه اتمعات ننظر إيل من يفترض فيهم أم يعلموم العفة 
من الرهبان والراهبات ورجال  باملائة 80أن ما يقرب من : ففي إحصائيات نشرا الديلي ميل ويتسامون بأخالقهم 

  .منهم ميارسون الشذوذ اجلنسي أيضا باملائة 40الكنيسة ميارسون الزنا، وأن ما يقرب من 
فقد أخذ .. ومن عواقب ذلك استبدال الزواج الشرعي الطبيعي بالزواج املثلي كبديل عن األسرة التقليدية 

قد أباحت كثري من الكنائس الغربية الزنا ف.. الشذوذ اجلنسي وخمالفة الفطرة يف الزواج طريقه عرب التشريعات والقوانني
  . واللواط ، بل يتم عقد قران الرجل علي الرجل علي يد القسيس يف بعض كنائس الواليات املتحدة

ت الغربية ؛ فقد سنت الدول الغربية قوانني تبيح الزنا قد انتشر الشذوذ اجلنسي انتشارا ذريعا يف اتمعاو
والشذوذ طاملا كان بني بالغني دون إكراه ، وتكونت آالف اجلمعيات والنوادي اليت ترعي شئون الشاذين جنسيا ، 
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نواديهم  وتقول دائرة املعارف الربيطانية إن الشاذين جنسيا خرجوا من دائرم السرية إيل الدائرة العلنية وأصبح هلم
وبارام وحدائقهم وسواحلهم ومساحبهم وحيت مراحيضهم ، وتقدر اإلحصائيات عدد الشاذين يف الواليات املتحدة 
األمريكية منذ أكثر من عشرين عاما حبوايل عشرين مليونا من الشواذ ، ومما زاد الطني بلة اعتراف الكنيسة مبثل هذه 

د اعترفت رمسيا بأن املخاللة واملخادنة أمر ال تعترض عليه الكنيسة حيت قال املمارسات الشاذة من الزنا واللواط ، فق
أحد الكرادلة يف بريطانيا إن الكنيسة اإلجنليكانية ستعترف عما قريب بالشذوذ اجلنسي ، وأنه ال ميانع شخصيا أن يصري 

  . سيحي ألنه حيرم الشذوذ اجلنسيالشاذ قسيسا ، وذلك بعد هجوم شنته جملة لوطية تصدر يف بريطانيا علي الدين امل
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  ـ الصيانة 3
لقد كان أيب : وقالتضت، سافرة، بعد أن شهد الرجل شهادته، ساد صمت رهيب القاعة، قطعته امرأة 

لقد كان يفرض علي .. ولكنه مع ذلك اضطرين إىل الفرار من بييت اضطرارا .. أحسن الناس خلقا، وأعظمهم تدينا 
وأي نيب هذا الذي يتدخل يف الشؤون .. الذي يلزم املرأة بأن تلبس ما يستر حماسنها؟  فأي دين هذا.. احلجاب 

  اخلاصة للناس؟
.. ما تقولني يف ابنيت يف الطبيب الذي حيذر من طعام معني مبينا خطره على الصحة: ، وقالتالعجوزالتفتت إليها 

  ية ليمنعهم مما تشتهيه نفوسهم من الشهوات؟أم أنك ترينه يتدخل يف حياة الناس الشخص.. هل هو مصيب يف ذلك 
  .إن أثبت الدراسات والتجارب صحة ما يقوله فله احلق يف ذلك: قالت املرأة

ولكن من الشؤون .. فكالمها من الشؤون الشخصية.. فاألمر يف اللباس ال خيتلف عنه يف الطعام : قالت العجوز
  .الشخصية ما يكون صاحلا نافعا، ومنها ما يكون ضارا

  .ال أزال ال أفهم ما تقصدين: قالت املرأة
احلجاب الذي دعا إليه اإلسالم ليس إال مفردة من مفردات لتفهمي هذا يا ابنيت ينبغي أن تعلمي أن : قال العجوز

  .نظام العفة الذي جاء به
تمع الفاضل وأن ا.. الشك أنك ككل إنسان فاضل تدركني قيمة العفة، وأا خلق من أخالق اإلنسان الرفيعة 

  .هو اتمع الذي تسوده العفة
  .. إن هذا فطرة يف كل نفس إنسانية فاضلة 

وال تقبلني من ابنتك .. فالشك أنك ال تقبلني من زوجك أن خيونك ..  ، أو تشكني فيهفإن كنت ال توقنني ذا
، عتك أو يتكلم أحد يف عرضكوال ترضني لنفسك قبل ذلك وبعده أن تدنس مس.. أن تصبح لعبة بني أيدي املنحرفني 

  .أو يتخذك أحد من الناس مطية لشهواته، مث يرميك دون اهتمام أو مباالة
فإن هذا ال يعين إال شيئا واحدا هو أنك تؤمنني يف قرارة نفسك بضرورة وجود نظام .. ما دمت ال تقبلني هذا 
  .وحيفظ هلا كذلك استمرارها ودوامها.. حيفظ للعفة وجودها الواقعي 

  .. ونظام العفة كأي نظام يلجم الرغبات اجلاحمة للنفوس حيتاج بعض القيود 
  ..هو نفسه النظام الذي جيعلنا ننتقي ما نأكله حىت ال تصبح شهوات نفوسنا مصايد لنا 

  ..  1فحدثينا عن نظام العفة الذي جاء به اإلسالم وعالقته باحلجاب: قالت املرأة
ولكين سأقرأ عليك آيات .. الس أن أحدثك عن كل التفاصيل املرتبطة ذا  ال ميكنين يف هذا: قالت العجوز

وستدركني من خالهلا مل جعلت الشريعة احلجاب .. من القرآن الكرمي تبني السياق الذي ورد فيه األمر باحلجاب 
  .جزءا من منظومة العفاف اليت يقوم عليها اتمع املسلم

 مما خبِيثني والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيبِني والطَّيبونَ للطَّيبات أُولَئك مبرُءونَالْخبِيثَات للْ﴿ :قال تعاىل 
                                                

مثار من (وراجع بعض املقارنات يف هذا خصوصا يف رسالة .. ائل املاضية عن أجزاء كثرية من هذا النظام حتدثنا يف الرس)  1(
 .من هذه السلسلة) شجرة النبوة
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 كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَهكُ) 26(يوتيب را غَيوتيلُوا بخدوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيلَى يوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح م
إِنْ لَم تجِدوا فيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قيلَ لَكُم  )27(أَهلها ذَلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار  يمللُونَ عمعا تا ) 28(بِميهف ةكُونسم را غَيوتيلُوا بخدأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي

لك أَزكَى قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَ) 29(متاع لَكُم واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ 
وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ) 30(لَهم إِنَّ اللَّه خبِري بِما يصنعونَ 

لَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم راءِ ظَهنأَب أَو هِنائنأَب أَو هِنولَتعاِء بآب أَو هِنائآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندب
هن أَوِ التابِعني غَيرِ أُولي الْإِربة من يمانبعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتهِن أَو نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَ

م لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضلَا ياِء وسالن اترولَى عوا عرظْهي لَم ينالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجالر وا إِلَى اللَّهوبتو هِنتزِين نم نيفخا ي
وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصالحني من عبادكُم وإِمائكُم إِنْ يكُونوا فُقَراءَ  )31(مؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ جميعا أَيه الْ

 يملع عاسو اللَّهو هلفَض نم اللَّه نِهِمغونَ نِكَ) 32(يجِدلَا ي ينالَّذ ففعتسلْيو ينالَّذو هلفَض نم اللَّه مهنِيغى يتا حاح
ه الَّذي آتاكُم ولَا تكْرِهوا يبتغونَ الْكتاب مما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيرا وآتوهم من مالِ اللَّ

ن غَفُور رحيم نْ أَردنَ تحصنا لتبتغوا عرض الْحياة الدنيا ومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه من بعد إِكْراههِفَتياتكُم علَى الْبِغاِء إِ
  )النور(﴾ )33(

  ..  1نظام اإلسالم للعفةهذه اآليات الكرمية تتحدث عن اامع اليت يقوم عليها 
تمع اعتمد على العقوبة يف إنشاء تال فهي .. مية يبدو من خالهلا واضحا جليا ومقصد التشريعات اإلسال

اجلو  هلا ضمنتنظمها وتولكن ، ارب الدوافع الفطريةحتال  يوه. .قبل كل شيء على الوقاية  عتمدت إمنا، النظيف 
   .النظيف اخلايل من املثريات املصطنعة 

؛ وإبعاد عوامل الفتنة  ، الغواية هي تضييق فرص، ية يف هذه الناحية السائدة يف منهج التربية اإلسالم والفكرة
   . .العوائق دون اإلشباع الطبيعي بوسائله النظيفة املشروعة  إزالة مع، وأخذ الطريق على أسباب التهييج واإلثارة

 الغرباء وم بدخولفال يفاجأ الناس يف بي؛ للبيوت حرمة ال جيوز املساس ا اعتربت اآليات الكرمية هنا  ومن
وعلى عورات أهلها وهم ، البيوت خيفة أن تطلع األعني على خفايا، عليهم إال بعد استئذام ومساحهم بالدخول 

   .التربج بالزينة إلثارة الشهوات وعدم ،ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء .. غافلون 
وينهى . . لالكتفاء  احلقيقي اإلحصان هو الضمانف ،هنا كذلك ييسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء ومن

   .بيسرها وسهولتها بالفحشاء فتغري ،عن تعريض الرقيق للبغاء كي ال تكون الفعلة سهلة ميسرة 
أنا مقتنعة بكل ما ذكرته اآليات عن التشريعات املرتبطة باالستئذان وغريه، فهي تشريعات حضارية : قالت املرأة

  ..ولكن الذي تنكره هو احلجاب.. مة ال تنكرها الفطر السلي
أنّ احلديث عن احلجاب يف عصرنا الذي مسوه أنا أعلم ..سألتمس إلقناعك أسلوبا آخر .. ال بأس : قال العجوز

إالّ أنّ الفساد الذي ال حد . .عود لعصور خلتت ةأُسطوره الكثري واحلرية، ليس حديثاً ساراً حيث يتصوالسفور عصر 
                                                

) األمثـل (لسيد، باإلضـافة إىل  ) الظالل(رجعنا يف استنباط الكثري من املعاين املرتبطة باآليات وعالقتها باملوضوع إىل )  1(
 .للشريازي
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املتزايدة والناجتة عن هذه احلريات اليت ال قيد هلا والحدود، أدى بالتدريج إىل اجياد اُألذن الصاغية هلذا له، واملشاكل 
  :احلديث

النساء وما يرافقه من جتميل وتدلل ـ وما شاكل ذلك ـ حيرك الرجال ال شك أنك تعلمني أن سفور .. أوال 
وأحياناً يكون ذلك مصدراً لألمراض النفسية، فأعصاب  وحيطّم أعصام، وتراهم قد غلب عليهم اهلياج العصيب،

  اإلنسان حمدودة التحمل، وال تتمكن من اِإلستمرار يف حالة اهليجان؟
  أمل يقل أطباء علم النفس بأنّ هذه احلالة من اهليجان املستمر سبب لألمراض النفسية؟

وأكثرها عمقاً، وكانت عرب التاريخ السبب يف  خاصة إذا الحظنا أنّ الغريزة اجلنسية، أقوى الغرائز يف اإلنسان
..  أليس إثارة الغرائز اجلنسية لعباً بالنار؟..  !إنّ وراء كلّ حادثة مهمة امرأة: أحداث دامية وإجرامية مرعبة، حىت قيل

  وهل هذا العمل عقالين؟
وهلذا دعا إىل اعاً طاهرين، اإلسالم يريد للرجال والنساء املسلمني نفساً مطمئنة وأعصاباً سليمة ونظراً ومس

  .احلجاب وألزم به، فال ميكن أن يتحقق االستقرار من دونه
، السفوروثقة ارتفاع نسب الطالق وتفكّك اُألسرة يف العامل، بسبب زيادة الكثرية املحصاءات تبني اإل.. ثانيا 

  .كلّ يوم، بل كل ساعة ألنّ الناس أتباع اهلوى غالباً، وهكذا يتحول حب الرجل من امرأة إىل أخرى،
فالعالقة وثيقة بني الزوج وزوجته، ومشاعرمها  ،أما يف البيئة اليت يسودها احلجاب والتعاليم اإلسالمية اُألخرى

  .وحبهما مشترك
، حيث املرأة سلعة تباع وتشترى، أو يف أقل تقدير موضع نظر ومسع الومهيةواحلرية السفور وأما يف سوق 
عقد الزواج حرمته، وتنهار أُسس اُألسر بسرعة كايار بيت العنكبوت، ويتحمل هذه املصيبة  الرجال، عندها يفقد

  .األبناء
انتشار الفحشاء وازدياد األبناء غري الشرعني يعتربان من أنكى نتائج إلغاء  ال شك أنك تعلمني أن.. ثالثا 

ذا الصدد، فشواهدها ظاهرة يف ا تمع الغريب، واضحة بدرجة ال حتتاج إىل بياناحلجاب، وال حاجة إىل إحصائية.  
كلّما انتشر الفساد اجلنسي يف اتمعات البشرية اتسع التهديد هلذه اتمعات وتعاظم اخلطر عليها، وقد برهنت ف

دراسات العلماء يف التربية على ظهور األعمال املنافية للعفة، وتفشي اإلمهال يف العمل والتأخر، وعدم الشعور 
  .املسؤولية، يف املدارس املختلطة واملنشئات اليت يعمل فيها الرجال والنساء بشكل خمتلطب

وسقوط شخصيتها يفقدها كلّ قيمتها اإلنسانية، إذ يصبح شباا ومجاهلا وكأنه  ابتذال املرأة بعد هذا كله، فإن
باع شهوات اآلخرين، الوحوش شداةٌ إلاملصدر الوحيد لفخرها وشرفها، حىت ال يبقى هلا من إنسانيتها سوى أنها أ

  !الكاسرة يف صور البشر
  !كيف ميكن للمرأة يف هذا اتمع أن تربز علمياً وتسمو أخالقياً؟

من املؤسف أن تلعب املرأة باسم الفن، وتشتهر وتكسب املال الوفري، وتنحطّ إىل حد اإلبتذال يف اتمع، إنه 
  !ط خلقياً، يف املهرجانات واحلفالت الساهرة؟لريحب ا مسيرو هذا اتمع املنح

الاليت يشكلن نصف اتمع  –النساء  احلجاب جيعلولكن أال ترين أن .. إن كل ما ذكرته صحيح : قالت املرأة
 - الثقايف، وانعدام اإلستفادة من طاقا تمع، ويكون ذلك سبباً يف تأخرهنالعظيمة يف ازدهار  نيف معزل عن ا
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  ؟وإذا شغر مكان يف املنشئات الثقافية واإلجتماعية أصبحن مواد استهالكية ليست بذات جدوى للمجتمع. .اإلقتصاد
فالشرع الذي حرم على املرأة أن تلبس من اللباس ما .. إن ما تقولينه غري صحيح .. يا ابنيت .. ال : قالت العجوز

  .لذي دعا املرأة إىل أن تكون إجيابية يف اتمعقد يؤدي إىل أي ضرر نفسي أو اجتماعي هو نفسه الشرع ا
إدارة املنزل وتربية األبناء األصحاء رجال املستقبل الذين يديرون عجلة وأدىن درجات اإلجيابية أن تقوم املرأة ب

  .احلياة يف اتمع
اُألسرة ويف التربية، ويف بناء املرأة يف  إن الذين ال يعدون هذه املسؤولية للمرأة أمراً اجيابياً جاهلون حبقيقة دور

وجيعلون أبناءهم . جمتمع سليم فعال، بل ال يعترفون إالّ مبغادرة الرجال والنساء املنازل صباحاً ليلتحقوا بالدوائر واملصانع
 حتت رعاية اآلخرين، يف دور احلضانة، أو يغلقوا عليهم املنازل ليعيشوا يف معتقل دون رعاية، حىت يعود الوالدان من

  !العمل وقد أرهقهما التعب
  .فتقاد األطفال للرعاية والعطف، يؤدي إىل حتطّم شخصيتهم ويعرض اتمع إىل اخلطراهؤالء غافلون عن أنّ 

  .ولكن مل كان اإلسالم هو الدين الوحيد الذي يفرض احلجاب من دون سائر األديان: قالت املرأة
ي يعين اللباس امللتزم مكتوب يف كل فطرة نبيلة، ويف كل إن احلجاب الذ.. ومن قال لك ذلك : قالت العجوز

  .وال جتدين دينا إال وله أثارة ال تزال توجد فيه.. شريعة صحيحة 
  .. سأضرب لك مثاال على ذلك من الكتاب املقدس 

حتى وإِنْ كَانَ . كَذَلك، أَيتها النساء، اخضعن َألزواجِكُن):(  5- 1:  3 (رسالة بطرس األوىل لقد ورد يف 
لك حني يالَحظُ سلُوكَها الطَّاهر الزوج غَير مؤمنٍ بِالْكَلمة، تجذبه زوجته إِلَى اِإلميان، بِتصرفها الالَّئقِ دونَ كَالَمٍ، وذَ

. خارِجِيةَ ِإلظْهارِ جمالها، بِضفْرِ الشعرِ والتحلِّي بِالذَّهبِ ولُبسِ الثِّيابِ الْفَاخرةوعلَى الْمرأَة أَالَّ تعتمد الزينةَ الْ. ووقَارها
ةُ الَّتي الَ تفْنى، وهي غَاليةُ الثَّمنِ هذه هي الزين. وإِنما لتعتمد الزينةَ الداخليةَ، ليكُونَ قَلْبها متزيناً بِروحِ الْوداعة والْهدوِء

  )ع لزوجِهاوبِها كَانت تتزين النساُء التقيات قَدمياً، فَكَانت الْواحدةُ منهن تتكلُ علَى اِهللا وتخض !في نظَرِ اِهللا
كَما أُرِيد أَيضاً، أَنْ تظْهر النساُء بِمظْهرٍ الَئقٍ محشومِ  ):(10- 9:  2 (يف الرسالة األوىل إىل تيموثاوس و

الْحيِء واللَّالبِ والذَّهلِ وائدبِالْج اتلِّيحتم رغَي ،ةانزالراِء ويبِالْح اتنيزتاسِ، مبِنِاللِّب يقلا يلْ بِمنِ، بالثَّم ةيالاءٍ لَلِ الْغس
ةحالالِ الصمى اِهللا، بِاَألعقْوي تف نشعي نهلَناً بِأَنع رِفْنتعي(!  

أَعطُوها . الْحسن غش والْجمالُ باطلٌ، أَما الْمرأَةُ الْمتقيةُ الرب فَهِي الَّتي تمدح):(  30:  31(يف سفر األمثال و
  )يديها، ولْتكُن أَعمالُها مصدر الثَّناِء علَيهامن ثَمرِ 
مرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غري مغطى فتشني رأسها اوأما كل ): (1:  11(األوىل إىل كورنثس  ةيف الرسالو

  )فليقص شعرها: إذ املرأة إن كانت ال تتغطى . .ألا واحمللوقة شىيء واحــد بعينه 
  !)؟ةهل يليق باملرأة أن تصلي إىل اهللا وهي غري مغطا: حكموا يف أنفسكم ا): ( 13:  11(ة يف نفس الرسالو
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  ـ الرعاية 4
  .فحدثينا عن الرابعة.. لقد حدثتنا عن الثالث، وقد اقتنعت مبا ذكرت : جلست املرأة، فقامت أخرى، وقالت

وصانتها هي نفسها اليت جاءت لترعى هلا كل  فالشريعة اليت أكرمت املرأة.. الرابعة هي الرعاية : قال العجوز
   1.. حاجاا الدينية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية باعتبارها كالرجل متاما

  .. لقد وردت النصوص الكثرية ومعها التشريعات املختلفة تؤكد ذلك وتؤسس له 
وليس  ،الرجال والنساء على السواءه فيحثّ اإلسالم على العلم ورغب فقد ..  لتعليمرعاية حاجتها لفمن ذلك 

ئات العامالت واألديبات، مليء مبإن التاريخ اإلسالمي بل ..  نص واحد صحيح حيرم على املرأة أن تتعلمهناك 
  ..واحملدثات ممن اشتهرن بذلك ودونت سرين يف كتب التراجم

 املرأة الوظائف لكمال أهليتها، ال يوجد يف اإلسالم ما مينع من تويلف..  العمل والوظيفةومن ذلك حقها يف 
ولكن جيب أن يتم ذلك وفق مبادئ اإلسالم وأخالقه، فال يصح أن تكون الوظيفة معطلة لعمل األم يف بيتها وإشرافها 

  .. على شؤون عائلتها
ية إن عمل املرأة ال يكون من الناحفوذلك ليس هو النظام الشرعي االجتماعي فقط بل هو النظام الطبيعي، وهلذا 

  ..بل يكون استثنائياً  ،اإلجتماعية أصالً
املرأة ذات نبوغ خاص يندر يف الرجال والنساء معاً، واملصلحة االجتماعية ومن وجوه االستثناء يف هذا أن تكون 

توجب يف هذه احلالة أن تعمل ليعود ذلك النبوغ على اتمع بنفع عام، ويف هذا تترك جزء من أمومتها يف سبيل 
  .العامةاملصلحة 

أن تتوىل املرأة عمالً هو أليق بالنساء كتربية األطفال وتعليمهم فيكون الطفل يف حضانة أمه داخل ومن وجوهه 
البيت، ويف عطف املرأة ورعايتها يف املدرسة، ومثل تعليم األطفال تطبيب النساء، وقد قرر الفقهاء أن بعض هذه 

  .وض الكفايةاألعمال فرض كفاية كالقابالت فإن عملهن من فر
أن تعني زوجها يف ذات عمله، وهذا كثري يف الريف، فاملرأة الريفية إذا كان زوجها عامالً زراعياً، ومن وجوهه 

  .أو مالكاً غرياً، أو مستأجراً ملساحة ضئيلة تعاونه امرأته يف عمله
هم، فكان ال بد أن تعمل أن تكون يف حاجة إىل العمل لقوا، وقوت عياهلا إذا فقدت العائل هي وومن وجوهه 

  .هذه الضرورة أو تلك احلاجة امللحة
املبادئ اإلسالمية ما كانت لتجعل مثل هذه املرأة يف حاجة ألن تعمل، ألن بيت وأحب أن أذكر لك هنا أن 

  .املال كان يتوىل اإلنفاق عليها وجيري هلا رزقاً منتظماً
  .سياسية للمرأةاحلقوق الفما تقول الشريعة يف : قامت امرأة، وقالت

فإن هلا احلق مثله يف .. ومسؤولة مثله عن الشؤون االجتماعية .. ما دامت املرأة إنسانا كالرجل : قال العجوز
                                                

، ولـذلك  )فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) احلقوق املعنوية للزوجة(كرنا األدلة املفصلة على ذلك يف كتاب ذ)  1(
نصاً .. حقوق اإلنسان بني الشريعة والقانون(رجعنا فيها إىل كتاب وقد .. سنقتصر هنا على بعض األمثلة الدالة على جمامع ذلك

 ..، وغريهينلمحامي حممد عنجريل) ومقارنة وتطبيقاً
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  ..مجيع احلقوق السياسية 
  .. وأوهلا حقها يف انتخاب أولياء األمور 

  .. بفروعها مجيعا  حق النيابةوهلا 
ألن التشريع حيتاج قبل  ،يس يف اإلسالم ما مينع أن تكون املرأة مشرعةفل ..تشريع القوانني واألنظمةفلها احلق يف 

كل شيء إىل العلم مع معرفة حاجات اتمع وضروراته اليت ال بد منها، واإلسالم يعطي حق العلم للرجل واملرأة على 
  .السواء

ذلك أن هذه الرقابة ليست . .بل هو واجب عليها كوجوبه على الرجل .. يف مراقبة السلطة التنفيذية وهلا احلق 
والْمؤمنونَ  ﴿:والرجل واملرأة يف ذلك سواء يف نظر اإلسالم قال اهللا تعاىل ..أمر باملعروف وي عن املنكرسوى 

ونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ و
 يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرالتوبة(﴾ )71(و(  

قدم لديه مخسة وسبعون مسلماً من  يف السنة الثالثة عشرة من البعثة النبوية أي السنة اليت هاجر فيها النيب و
هم ثالثة وسبعون رجالً وامرأتان، وبايعوه مجيعاً بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة حرب وقتال، وبيعة سياسية، املدينة من

وهذا  ،)أخرجوا إيل منكم اثين عشر نقيباً يكونون على قومهم مبا فيهم كفالء: (وبعد أن فرغوا من بيعته قال هلم مجيعاً
من اجلميع، ومل خيصص الرجل، ومل يستثن النساء، ال فيمن ينتخب توجه للجميع بأن ينتخبوا  أمر من رسول اهللا 

وال فيمن ينتخب، واملطلق جيرى على إطالقه ما مل يرد دليل التقييد، كما أن العام جيري على عمومه ما مل يرد دليل 
  .التخصيص

أمر املرأتني أن  اهللا وهنا جاء الكالم عاماً ومطلقاً، ومل يرد دليل التقيد أو التخصيص فيدل على أن رسول 
  .تنتخبا النقباء وجعل لكل من املرأتني حق انتخاا من املسلمني نقيبتني

  .. وبعد ذلك كله، فلها احلق يف الشورى 
من صلح احلديبية ولقي مقاومة عنيفة من املسلمني لشروطها، وأمرهم أن  ملا فرغ رسول اهللا وقد روي أنه 

ن مجيعاً ذلك، فدخل على زوجته أم سلمة، وأخربها مبا صنعه املسلمون فأشارت عليه ينحروا، وحيلقوا، فرفض املسلمو
أن خيرج، وينحر، وحيلق، فأخذ برأيها، وفعل كما قالت له، فهب املسلمون ينحرون وحيلقون حىت كادوا يتذاحبون 

كان يشاور  ول اهللا وهذا يدل على حق املرأة يف الشورى، وأن رس..  لسرعتهم يف التقيد بفعل رسول اهللا 
عضواً يف جملس الشورى لتعطي رأيها كما فعلت أم املرأة فيجوز أن تكون وبناء على هذا  ..النساء، ويأخذ برأيهن
  .سلمة مع رسول اهللا 

  ولكن اإلسالم مع كل هذا مل يتح للمرأة أن تتوىل املناصب احملترمة يف الدولة؟: قامت أخرى، وقالت
وهو  - منصب واحد أن املناصب احلكومية ليست ممنوعة على املرأة سوى يرون الفقهاء  أكثرإن : قالت العجوز

   1)رئاسة الدولة العليا(وهو منصب  - ممنوع على أكثر الرجال 
                                                

ن الفقهاء حني حتدثوا عن منع املرأة من تويل رئاسة الدولة كان املقصود منـها دولـة   أويرى الدكتور حممد سليم العوا )  1(
اخلالفة، أما الدولة املعاصرة فهي دولة دستورية فيها قوانني حمددة لكل سلطة، وفيها فصل بني السلطات وال ميكن أن يكون فيها 
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موقف اإلسالم من إنسانية املرأة، وكرامتها، وأهليتها، وإمنا هو وثيق الصلة والسر يف هذا املنع ليس عائدا إىل 
رئيس الدولة يف اإلسالم ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع، ف ..لة املرأة النفسية ورسالتها االجتماعيةمبصلحة األمة وحبا

فهو الذي يعلن احلرب على األعداء، ويقود جيش األمة يف ميادين  ،وإمنا هو قائد اتمع، ورأسه املفكر، ووجه البارز
أو احلرب واالستمرار فيها إن كانت املصلحة تقتضيها،  الكفاح، ويقرر السلم واملهادنة إن كانت املصلحة فيها،

  ..وطبيعي أن يكون ذلك كله بعد استشارة أهل احلل والعقد يف األمة 
ومما ال ينكر أن هذه الوظائف اخلطرية ال تتفق مع تكوين املرأة النفسي، والعاطفي، وخباصة ما يتعلق باحلروب 

   .وض املعاركخصاب، وتغليب العقل على العاطفة والشجاعة يف فإن ذلك يقتضي من قوة األع ،وقيادة اجليوش
وأجيبينا على .. وعودي بنا إىل األسرة .. فال ناقة لنا فيها وال مجل .. دعينا من السياسة : أخرى، وقالت قامت

  ؟املرأة، ومل جيعل بيد جعل الطالق بيد الرجلمل .. هذا السؤال احملري 
وجية أمر خطري ، يترتب عليه آثار بعيدة املدى يف حياة األسرة والفرد واتمع ، إن فصم رابطة الز: قالت العجوز

فمن احلكمة والعدل أال تعطى صالحية البت يف ذلك ، وإاء الرابطة تلك ، إال ملن يدرك خطورته ، ويقدر العواقب 
اذ ، بعيداً عن النزوات الطائشة ، اليت تترب عليه حق قدرها ، ويزن األمور مبيزان العقل ، قبل أن يقدم على اإلنف

  .والعواطف املندفعة ، والرغبة الطارئة
أكثر إدراكاً وتقديراً لعواقب هذا األمر ، وأقدر على ضبط يف األغلب والثابت الذي ال شك فيه أن الرجل 

د تأثراً ، أعصابه ، وكبح مجاح عاطفته حال الغضب والثورة ، وذلك ألن املرأة خلقت بطباع وغرائز جتعلها أش
وأسرع انقياداً حلكم العاطفة من الرجل ، ألن وظيفتها اليت أعدت هلا تتطلب ذلك ، فهي إذا أحبت أو كرهت ، وإذا 
رغبت أو غضبت اندفعت وراء العاطفة ، ال تبايل مبا ينجم عن هذا االندفاع من نتائج وال تتدبر عاقبة ما تفعل ، فلو 

م عرى الزوجية ألتفه األسباب ، وأقل املنازعات اليت ال ختلو منها احلياة جعل الطالق بيدها ، ألقدمت على فص
  .الزوجية ، وتصبح األسرة مهددة بااليار بني حلظة وأخرى

وهذا ال يعين أن كل النساء كذلك ، بل إن من النساء من هن ذوات عقل وأناة ، وقدرة على ضبط النفس حني 
جال من هو أشد تأثراً وأسرع انفعاالً من بعض النساء ، ولكن األعم الغضب من بعض الرجال ، كما أن من الر

األغلب واألصل أن املرأة كما ذكرنا ، والتشريع إمنا يبين على الغالب وما هو الشأن يف الرجال والنساء ، وال يعترب 
  .النوادر والشواذ ، وهناك سبب آخر لتفرد الرجل حبق فصم عرى الزوجية

فيه حيل املؤجل من الصداق إن وجد ، وجتب النفقة : تب عليه تبعات مالية ، يلزم ا األزواجإن إيقاع الطالق يتر
للمطلقة مدة العدة ، وجتب املتعة ملن جتب هلا من املطلقات ، كما يضيع على الزوج ما دفعه من املهر ، وما أنفقه من 

ية جديدة ، وال شك أن هذه التكاليف املالية اليت مال يف سبيل إمتام الزواج ، وهو حيتاج إىل مال جديد إلنشاء زوج
                                                                                                                                 

ألا ال تسـتطع أن  : يس يعفي منها اختصاص اخلليفة، فهناك منعت املرأة ملاذا؟ يقول الدكتور حممد سليم العوااختصاصات الرئ
تؤم الرجال بالصالة، ورئيس الدولة اآلن غري مطلوب منه أن يؤم الصالة، وهي ال تستطيع تويل القضاء العام ألا كانـت مـن   

قاضياً، هناك سلطة قضائية مستقلة، واخلليفة كان مشرعاً، واليوم هناك فصـل بـني   مهمات اخلليفة أما اليوم فرئيس الدولة ليس 
السلطات، فرئيس الدولة ال يشرع وإمنا الربملان الذي يشرع وفيه رجال ونساء، وينتهي الدكتور عوا إىل القول بأنه ال يرى مانعاً 

 .ودولة اخلالفة هي اليت لن يصلح فيها قوم ولوا أمرهم امرأةحيول دون أن تتوىل املرأة أي منصب كان مبا يف ذلك رئاسة الدولة، 
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تترتب على الطالق ، من شأا أن حتمل األزواج على التروي ، وضبط النفس ، وتدبر األمر قبل اإلقدام على إيقاع 
  .الطالق ، فال يقدم عليه إال إذا رأى أنه أمر ال بد منه وال مندوحة عنه

إن  –لطالق املالية شيء ، حىت حيملها على التروي والتدبر قبل إيقاعه أما الزوجة فإنه ال يصيبها من مغارم ا
  .بل هي تربح من ورائه مهراً جديداً ، وبيتاً جديداً ، وعريساً جديداً –استطاعت 

فمن اخلري للحياة الزوجية ، وللزوجة نفسها أن يكون البت يف مصري احلياة الزوجية يف يد من هو أحرص عليها 
  .وأضن ا
شريعة مل مل جانب املرأة يف إيقاع الطالق ، فقد منحتها احلق يف الطالق ، إذا كانت قد اشترطت يف عقد وال

الزواج شرطاً صحيحاً ، ومل يف الزوج به ، وأباحت هلا الشريعة الطالق باالتفاق بينها وبني زوجها ، ويتم ذلك يف 
راضيان عليه ، ويسمى هذا باخللع أو الطالق على مال ، وحيدث الغالب بأن تتنازل للزوج أو تعطيه شيئاً من املال ، يت

 ﴿: هذا عندما ترى الزوجة تعذر احلياة معه ، وختشى إن بقيت معه أن ختل يف حقوقه ، وهذا ما بينه اهللا تعاىل يف قوله
كُم أَنْ تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَ

وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَإِنْ خ اللَّه وددحعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه  وددح د
  )البقرة(﴾ )229(اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

وهلا طلب التفريق بينها وبينه ، إذا أُعسر ومل يقدر على اإلنفاق عليها ، وكذا لو وجدت بالزوج عيباً ، يفوت 
ء منه ، أو ميكن بعد معه أغراض الزوجية ، وال ميكن املقام معه مع وجوده ، إال بضرر يلحق الزوجة ، وال ميكن الرب

  .زمن طويل ، وكذلك إذا أساء الزوج عشرا ، وآذاها مبا ال يليق بأمثاهلا ، أو إذا غاب عنها غيبة طويلة
كل تلك األمور وغريها ، تعطي الزوجة احلق يف أن تطلب التفريق بينها وبني زوجها ، صيانة هلا أن تقع يف 

  .تتعطل مقاصدها ، ومحاية للمرأة من أن تكون عرضة للضيم والتعسفاحملظور ، وضناً باحلياة الزوجية من أن 
***  

ما انتهت العجوز من حديثها إىل هذا املوضع حىت طلبت إحدى الشاهدات التدخل، فأذنت هلا رئيسة اجللسة 
  .طمعا يف أن تنقذ املؤمتر من املوقف احلرج الذي وضعته فيه العجوز

لكين كاذبة ألين مل أعط شهاديت حقها من .. وكنت صادقة يف ذلك لقد أدليت بشهاديت، : قالت الشاهدة
  .التفصيل والتعليل

ولكن الذين أهانوين وسلبوا حقوقي مل يتعرضوا يف يوم واحد من حيام .. نعم لقد أهنت وسلبت حقوقي 
  .. خمتلفة لقد كانت حيام مبنية على أعراف تعارفوها، وأفكار سرت إليهم من جمتمعات ..  ألشعة حممد 

، وتعلم من معاملته لفاطمة ـ رضي  ولو أنه استنار ديه .. لقد كان أيب شيخا جاهال باعين كما باع بقرته 
  .. اهللا عنها ـ ملا فعل هذا يب 

وكان زوجي رجال شحيحا حريصا يبيع دينه بأي شيء، فلذلك مل يكن ينظر إيل إال كما ينظر إىل مواشيه 
  .طول حيايت ن سر لو أين مل أفصحه اآلن لوقفت خجلة من حممد وسأفصح لكم ع.. وسلعه 

  وما هذا السر؟: قالوا
وسيكرمين أعظم إكرام مع ما قلت يف .. وأهنته، ومع ذلك سأذهب إىل بيته هذا املساء  يلقد سببت زوج: قال



 56

  أتدرون سر ذلك؟.. حقه 
لقد تآمر مع بعض احملضرين هلذا املؤمتر ..  لقد قبض زوجي مبلغا مقابل شهاديت: صمت اجلميع حمتارين، فقالت

  )أعطين املال، ومسين بأي اسم شئت:( فهو من الناس الذين يرددون .. ألديل ذه الشهادة 
قد ختلى  إن هذا الزوج الذي أردمت أن ترموا به حممدا : ولكين أقول لكم.. ولن أفضح زوجي أكثر من هذا 

ولكن حبا يف .. ال حبا يف املسيح .. لقد ذهب إىل املسيح .. بركب املرتدين  وقد التحق.. عن دينه إن كان له دين 
  .املال الذي يدر عليه من خدمة املسيح أو خونة املسيح

خشيت رئيسة .. جلست الشاهدة اليت زادت طني املؤمتر بلة، فرفعت الشاهدة الثانية يدها، والثالثة والرابعة 
  .لسةاجللسة أن تزداد الفضائح، فرفعت اجل

ومع أا من دعاة التحرر إال أين .. لقد رأيت وجه رئيسة اجللسة املتغري، لقد ارتسمت قناعات كثرية يف وجهها 
  . شعرت أا قد امتألت حياء من حممد وأشعة حممد

لقد دلين اهللا على احلقيقة اليت حاول .. واحلمد هللا .. لقد دعاين ما رأيت إىل البحث املستفيض عن اإلسالم 
  .ولكن أىن هلم أن يشوهوا الشمس اليت جعلها اهللا رمحة للعاملني.. الكل طمسها وتشويهها 

***  
  فهل ترينين ملومة فيه؟.. هذا هو حديثي : هذا، مث التفتت إىل صواحبها، وقالت) مرمي هاري(قالت 
يف املذاهب واألديان فأنا مل أجد طول حبثي .. أنا أرى بأنك اخترت الطريق الصحيح .. كال : فرانسوازقالت 

  .واملذاهب إن احترامه ينبع من حبر عميق من الرمحة اليت تفتقدها األديان.. دينا احترم املرأة احترام اإلسالم هلا 
وحنن نريد منك اآلن أن تكملي لنا مجيلك، فتذكري لنا .. إن حديثك هذا رغبنا كثريا يف اإلسالم : دانيايلقالت 

  .فما أحوجنا إىل أن نسلك سلوكك.. ة رحلتك يف البحث عن احلقيق
وسأريكن من احلقائق اجلميلة اليت جاء ا اإلسالم ما .. هيا سرن معي إىل بييت .. على العني والرأس : قالت مرمي

  .مل ترينه طول حياتكن
فضل وقد رزقين اهللا ب.. قامت مرمي، وقامت معها النسوة، وقد أحسست أن أشعة كثرية من النور تتنزل عليهن 

  .االستماع هلن بصيصا من النور اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد 
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  ثانيا ـ األطفال
كان لكثرة .. سرت إىل روضة لألطفال كان قد أسسها يف تلك املدينة القاسية رجل من رجالنا يف اليوم الثاين، 

وقد أعجبه االسم ورضي به، فصار . .) يونيسيف(يطلق عليه يف تلك البالد اسم   1)يونيسيفال(منظمة سم ترديده ال
  .ال يعرف إال به

من جنان الدنيا، تفيض بكل غناء قد تفنن يف تصميمها، فحوهلا إىل جنة  –على حسب ما علمت  –وكان 
  .أنواع اجلمال

وبعد أن انتهى من تصميمها وبنائها مجع هلا من أبناء املدينة أكثرهم ذكاء، وأوفرهم فطنة، ليصيغهم على حسب 
  .ره إىل أمنوذج حتتذي به املدينة مجيعا، أو تنبهر به املدينة مجيعاتصو

وذلك ما دفعه إىل أن يركب من مطايا الغرور ما جعله يقيم حفال كبريا يدعو .. وقد جنح صاحبنا يف كل ذلك 
أن ميرر عليهم رسالته  ، سهل عليهبه فإذا ما انبهروا.. لريوا إجنازه العظيم  ،له الوجهاء والعلماء، بل والعامة من الناس

  .اليت مل يأت هذه املدينة، ومل يتكبد ذلك الشقاء إال من أجل حتقيقها
وذلك بعد مرورهم على كل أجنحة الروضة، وامتالئهم إعجابا .. بعد أن اجتمع العامة والوجهاء يف قاعة احلفل 

لينعق أمام الصبية وآبائهم ومن زار الروضة ذلك خرج صاحبنا املمتلئ غرورا .. ا، وباألنشطة اليت يقوم ا الصبية فيها
اإلسالم ظلم الطفولة، وهضمها حقوقها، وأنه اليوم مبحاضرة مل تكن دف يف احلقيقة إال إىل شيء واحد هو أن 

  ..تعامل بقسوة بالغة مع براءة الطفولة
اضربوهم إذا بلغوا  :(إنه يقول بكل قسوة .. امسعوا ألمر حممد بضرب األطفال : وكان من ضمن ما قال

ويف اليوم السابع من ميالدهم بإجراء عملية يسموا اخلتان ال هدف هلا إال إذيتهم من .. بل يأمر قبل ذلك ..  2)عشرا
  .هي عملية جربية قسرية تنم عن قسوة اإلسالم، وعدم احترامه لرباءة الطفولة.. غري قيام أي داع لذلك 

أراد أن يربهن عليها، فأحضر أشرطة تصور حال صبية .. شوته تلك الرسالة بعد أن أملى على احلضور يف حلظة ن
  .وكيف كانوا يعاملون بكل أنواع القسوة.. وكيف كانوا يعانون مجيع أنواع املشاق .. إليهاالروضة قبل قدومهم 

  .. مث أردف ذلك بإخراج أولئك الصبية أنفسهم لرياهم احلضور، وكيف تغري حاهلم 
                                                

ويأيت االسم من اختصـار  . االسم الشائع لصندوق رعاية الطفولة التابع لألمم املتحدةهو  UNICEF)  يونيسيفال()  1(
كل الصـحة واجلـوع   وتساعد برامج اليونيسيف أطفال أكثر من مائة دولة مبعاونتها على حل مشـا . االسم األصلي هلذه اهليئة

وتوفر اليونيسيف املؤن لربامج مكافحة األمراض، ومراكز العناية اليومية، وللمراكز الصحية، وخلطط التغذية للمـدارس  . والتربية
. كما توفر أيضا املنح للمساعدة على تدريب الكادر الالزم للقيام ذه األعمال وللقيام بالتمريض والتدريس. وملشروعات أخرى

  .م على أعماهلا يف مساعدة الطفولة1965اليونيسيف على جائزة نوبل للسالم عام  وحصلت
م، بتقدمي الغذاء وامللبس والغطاء والدواء لألطفال احملتاجني، بعد احلـرب  1946وقد قامت اليونيسيف، عند إنشائها يف عام 

ويأيت ثالثة أرباع دخلها تقريبـا  . تربعات الطوعيةوبعد ذلك اعتمدت اليونيسيف كليا على ال). م1945-1939(العاملية الثانية 
أما الباقي، فيأيت من املنظمات واألفراد من خالل بيع بطاقات املناسبات وغري ذلك من محـالت تعزيـز   . من احلكومات املختلفة

  )املوسوعة العربية العاملية: انظر( .االحتياطي املايل
املستشرقني واملبشرين كما هو معلوم حيرفون الكلم عن مواضعه، فيقتصون من طبعا احلديث مل يرد ذه الصيغة، ولكن )  2(

  .النصوص ما يتناسب مع أغراضهم
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فتحدثوا شاكرين له، وهوده .. طلب من الصبية أن يتحدثوا .. يف بيان الدور العظيم الذي قام به  بل إنه إمعانا
  .. الكبري الذي قدمه 

ولكنه يف حلظة نشوته راح من غري .. وكان للحفل أن ينجح، ويؤدي دوره الذي أراده منه لو أنه اكتفى بذلك 
ما : حييوا يف روضته وبني اإلسالم قائال هلم، وبسمة الغرور متأل فاه شعور خيري الصبية بني تلك احلياة اجلميلة اليت

يف هذه احلياة اليت منت ا عليكم هذه احلضارة، وبني احلياة اليت أراد حممد أن الصغار أحبائي  - اآلن –رأيكم 
  .تعيشوها

ه، فراح يقول لصاحب الروضة بل إن أحدهم مل يطق االكتفاء بتغري الوج.. وهنا تغريت وجوه الصبية تغريا تاما 
  أي حممد تقصد؟: بكل قوة

ذلك البدوي القاسي الذي صاغ دينا بدويا، وطلب من البشر مجيعا أن .. ليس هناك إال حممد واحد : قال الرجل
  ..يتحولوا إىل بدو قساة

  ؟تقصد حممدا الذي أرسله اهللا رمحة للعاملني: قال الصيب
  . .أجل : قهقه الرجل بصوت عال، وقال

إنه مل يكتف بأن يزعم .. انظروا الغرور العظيم الذي كان عليه ذلك الرجل : مث التفت إىل اجلموع، وراح يصيح
  ..حىت راح يزعم أنه رمحة للعاملني لقومه لنفسه الرمحة 

  ؟!ومأل حيام بالتكاليف الشاقة.. عنام إو.. وكيف يكون رحيما ذلك الذي يدعو إىل ضرب الصبية 
  فهل تأذن لنا يف اجلواب؟ - حضرة األستاذ الفاضل –لقد مسعنا موقفك : صيب، وقالقاطعه ال

لقد خريتكم بني هذه احلياة الكرمية اليت وفرا هذه احلضارة الرحيمة، وبني .. أجل : قال الرجل بكل غرور
  .احلياة القاسية اليت دعاكم حممد إىل حتملها

أن القسوة اليت كنت أعيش فيها مع رفاقي مجيعا مل  - أوال - خربك قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، أ: قال الصيب
قسوة ناشئة عن احلالة املادية اليت اضطرتنا احلياة كانت  وإمنا. .تكن قسوة مرتبطة بتشريعات اإلسالم، وال بتعاليم حممد

  .إليها اضطرارا
  .أل حياتنا باجلمال الذي ال يراه الناسكنا ننعم برمحة باطنية كبرية مت.. ومع تلك القسوة الظاهرية .. ومع ذلك 

.. ومل يكن فيها من املرافق ما فيها .. نعم مل يكن للبيوت اليت تكننا مثل هذا اجلمال الذي متتلئ به هذه الروضة 
 ناولكن ذات يدهم جعلتهم ال ينيلون.. ولكنا مع ذلك كنا نشعر أن آباءنا مل يكونوا يقصدون شيئا من القسوة حولنا 

  .وليس لذلك كله صلة باإلسالم.. ياة إال ما رأيتموه من احل
.. دعنا من حياتكم .. ال بأس : إلجابة هذا الصيب، وقال، وهو حياول أن يستر موقفه )يونيسيف(تغري وجه 

أال ترى أن فيها وحدها ما يكفي للربهنة على موقف اإلسالم القاسي من .. وأخربين عن التعاليم اليت جاء ا حممد 
  ؟فولةالط

إن أذنت يل، وأذن يل هذا اجلمع املبارك، فسأحدثكم مع رفاقي الصبية عن التعاليم العظيمة : ابتسم الصيب، وقال
وهي نفس رمحته .. وسترون فيها الربهان الكايف على رمحة اإلسالم بالطفولة .. اليت جاء ا اإلسالم حول الطفولة 

  .اليت مشلت احلياة مجيعا
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  لقد خططتم هلذا اليوم إذن؟: ، ولكنه ستر تغريه بابتسامة عريضة قال بعدها) يونيسيف(تغري وجه 
وقد أعطانا .. ولكن اهللا أتاح لنا أن نقرأ تعاليم اإلسالم من مصادرها األصلية .. مل خنطط .. ال : قال الصيب

  فهل تراك تأذن لنا يف احلديث؟.. ذلك قناعة كربى مبا نقول
  .فما أمجل أن يسمع الكبار للصغار.. حتدثوا .. يسرين ذلك .. أجل .. أجل : )يونيسيف(قال 

لقد رأينا من خالل استقراء النصوص املقدسة أن اإلسالم أعطى لألطفال أربعة حقوق كربى تنتظم : قال الصيب
  .فيها مجيع احلقوق

..  املعاملة النفسية الرقيقة وأما الثالث، فحقهم يف.. وأما الثاين، فحقهم يف احلياة .. أما أوهلا، فحقهم يف الوجود 
  .وأما الرابع، فحقهم يف التربية الصحيحة الصاحلة

  .عن احلق األول أسامةسيحدثكم صديقي : ، وقال 1هالتفت إىل رفاق
  .وسيحدثكم صديقي عمري عن احلق الثاين

  .عن احلق الثالث أنسوسيحدثكم صديقي 
  .عن احلق الرابع عبد اهللاوسيحدثكم صديقي 

  .تسألوهم وتسألوين عما تشاءونولكم أن 
  
  
  
  

                                                
  .من صغار السن نشري باألمساء اليت نذكرها هنا إىل بعض أمساء صحابة رسول اهللا )  1(
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  ـ الوجود 1
وهو اسم لصاحب .. أنا أسامة :  - بشجاعة ال تقل عن شجاعة صديقه - تقدم الصيب األول، وهو أسامة، وقال 

ملا يرون من )  حب رسول اهللا (عليه كان الناس يطلقون وقد ..  1صحبه صبيا..  من أصحاب رسول اهللا 
  .اهتمامه اخلاص به، خاصة بعد استشهاد أبيهبه، و عناية رسول اهللا 

وال ميكن أن تقوم .. وهو أول حق من حقوق الطفل .. لقد ذكر لكم صاحبنا أين سأحدثكم عن حق الوجود 
  .سائر احلقوق إال عليه

إن هذا أقرب إىل اهلزل منه إىل .. مل نسمع ذا .. ؟ !حق الوجود: بصوت عال، وقال) يونيسيف(ضحك 
  ناقش يف حق الوجود حىت يتحدث عنه؟ أوحىت يطالب أحد به؟من .. اجلد

وأما .. أما أحدمها فحمل سالح الدين ليحارب به هذا احلق .. لقد ناقش هذا احلق اثنان : ابتسم أسامة، وقال
  .الثاين، فحمل سالح احلضارة

  سالح األول؟الفمن محل ): يونيسيف(قال 
ا السالح األول، فحمله رجال من رجال الدين أرادوا أن حياربوا أم: التفت الصيب إيل، وكأنه يقصدين، وقال

  .فطرة اهللا يف عباده، فاعتربوا الكمال يف العزوبة، واالنقطاع عن الناس، وحياة الرهبانية
  ومن محل السالح الثاين؟): يونيسيف(قال 

إنه .. ه الشك أنك تعرف.. سل عندما نادى بعض قادا بضرورة حتديد الن.. لقد محلته هذه احلضارة : قال أسامة
  ..)فااعة  ،إنه إذاً االختالل... السكان يتزايدون مبعدالت حسابية :( لقد صاح مبلء فيه يقول. .2مالتوس

  .فدعنا منه .. ذاك رجل كالسيكي ): يونيسيف(قال 
العامل  -  1968ويف سنة  –لقد صاح بعده .. مل يكن مالتوس وحده هو الذي نادى بذلك : قال أسامة

                                                
خلفه يوم الفتح على راحلته القصواء  أردفه رسول اهللا . هو أسامة بن زيد بن حارثة أمه أم أمين وكان أسود أفطس )  1(

حديثا وروى عنه ابن عباس ومجاعة مـن كبـار التـابعني     128روي له عن رسول اهللا  ..واستعمله وهو ابن مثاين عشرة سنة 
  .ـ ه 54وكانت وفاته باملدينة وقيل بوادي القرى ومحل إىل املدينة سنة 

اقتصادي بريطاين، اشتهر ). م1766 - 1834( Malthus, Thomas Robert) مالتوس توماس روبرت( هو)  2(
وتقوم فكرته األساسية يف هذا الكتاب على أن أعداد السكان يف العامل متيـل إىل   ..م1798مبقالته عن مبادئ علم السكان سنة 
ما مل يتم حتديـد   كما كان يعتقد أن احلروب واألمراض ستفتك باألعداد الزائدة من البشر، ..الزيادة، بينما كميات الطعام تقل

  .النسل
ولد مالتوس يف مدينة سري بربيطانيا، وكان يرغب يف أن يكون رجل دين، إال أنه بعد خترجه يف جامعـة كمـربدج عمـل    

  .م وبقي يف هذه الوظيفة إىل أن تويف1805أستاذًا للتاريخ واالقتصاد السياسي يف كلية شركة اهلند الشرقية عام 
فشلت تنبؤات مالتوس يف قد و ..كورة إىل تشارلز داروين فكرة العالقة بني التطور والبقاء لألصلحوأوحت مقالة مالتوس املذ

التحقق خالل القرن التاسع عشر، حيث أمكن عن طريق وسائل الزراعة املتقدمة إنتاج الطعام الكايف ملعظم الناس، إال أن الزيـادة  
رين وخاصة يف الدول النامية أدت إىل التنبيه إىل أفكار مالتوس من جديد، حيث املطردة يف أعداد السكان يف العامل يف القرن العش

ونتيجة لذلك فقد حث أنصار املالتوسية احملدثـة علـى   . حذر معظم احملافظني من أن إنتاج الطعام قد ال يواكب أعداد السكان
  )املوسوعة العربية العاملية: انظر( .احلل تنظيم النسل حالً هلذه املشكلة، على الرغم من أن مالتوس نفسه كان يرفض هذا
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لقد انتهت معركة توفري الغذاء للجميع بالفشل :( يقول )القنبلة السكانية( يف كتابه الشهري ) بول أيرخل( البيولوجي 
من ااعات وموت ماليني من البشر جوعاً، وذلك على ) العشرين(التام، وسيعاين العامل يف السبعينات من هذا القرن 

  ) يوم لتفادي ذلكالرغم من أن أي برنامج قد نبدؤه ال
 65أن هناك احتمال موت ذكر  1970حىت أنه يف عام .. وقد استمر هذا العامل يطلق صيحاته التحذيرية هذه 

  .1980/1989من اجلوع، وأربعة باليني من بقية سكان العامل، بني سنيت  -  أمريكيني بالتحديد - مليون من البشر 
ن العامل قد تضاعفوا منذ احلرب العاملية الثانية إىل اليوم، إال إنتاج ومع أن سكا.. إال أن شيئاً من ذلك مل حيدث 

  .الغذاء قد تضاعف ثالث مرات يف الفترة نفسها
مدعومة باإلحصاءات ففي هذه األيام ظهرت صيحات جديدة .. إن صيحات التحذير مل تكف بعد 

ألف مليون طن من التربة اخلصبة  25ن حنو تؤكد أ) منظمة األغذية والزراعية( والدراسات، فتقارير منظمة الفاو 
وأن تصيب الفرد من األرض الصاحلة للزراعة سينكمش حبلول عام .. تتعرض للزوال سنوياً، بفعل عوامل التعرية 

  :–وهو كبري اقتصادي وزارة الزراعية األمريكية  –) كيث كولينز( هكتار، ويقول  0.4إىل حنو  0.85، من 2010
أنه ستصبح العالقة بني إنتاج ( ، ويذكر تقرير املعهد الدويل ألحباث السياسية الغذائية )لوضع عن كثبينبغي معاجلة ا( 

املواد الغذائية على مستوى العامل واألسعار عالقة مضطربة، األمر الذي سيترجم على خماطر أكرب بالنسبة لألمن الغذائي 
  ..  1 )يف دول العامل النامي

فنحن أعرف به .. وحنن نريد أن حتدثنا عن موقف اإلسالم ال عن موقف قومنا .. ا نعرف هذ): يونيسيف(قال 
  .منكم

اإلسالم ينطلق يف هذه املعاين من قناعات إميانية بأن اهللا الذي خلق هذا الكون مجيعا، لن يعجزه أن : قال أسامة
  .. قلوا أو كثروا مجيعا يرزق اخلالئق 

ه القرآن الكرمي مع من كانوا يقتلون أوالدهم خمافة على أنفسهم وعليهم لقد كان هذا هو األسلوب الذي استعمل
ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إِملَاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ ﴿ :لقد قال اهللا تعاىل ينهى عن ذلك .. من الفقر 

  )األنعام(﴾ )151(.. ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم من إِملَاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ﴿ :ل ، وقا)اإلسراء(﴾ )31(خطْئًا كَبِريا 
أن جتعل هللا ندا وهو :( أي الذنب أعظم عند اهللا؟ قال  سألت رسول اهللا :  عن ابن مسعود قالويف احلديث 

أن (: مث أي ؟ قال  :، قلت )ولدك خمافة أن يطعم معكأن تقتل (: مث أي ؟ قال  :إن ذلك لعظيم ، قلت :قلت )خلقك
والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا ﴿ : 3تال هذه اآلية ، مث  2)تزاين حليلة جارك

ي كلْ ذَلفْعي نمونَ ونزلَا يو قا بِالْحأَثَام 68(لْق ( اانهم يهف لُدخيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضي)69 ( ابت نإِلَّا م.. 
  )الفرقان(﴾ )70(

ففي احلديث قال .. شجع على األكثار من األوالد، مع مراعاة تنشئتهم نشأة صاحلة  وهلذا، فإن رسول اهللا 
                                                

، موقع اإلعجاز العلمـي يف القـرآن   السيد علي أمحد الصوري: ألستاذ ، لأصول األمن الغذائي يف القرآن والسنة: انظر)  1(
  .والسنة
 .ومسلمرواه البخاري )  2(
 .للحديثالنسائي والترمذي هذا يف رواية )  3(
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   1)دود الولود فإين مكاثر بكمتزوجوا الو:(  رسول اهللا 
  ..وهلذا، فإن اإلسالم حرم اإلجهاض، وكل ما يؤدي إىل حرمان األوالد من حق الوجود 

اتفق الفقهاء على أنه إن حصلت اجلناية على األم بأن فقد .. بل إن اإلسالم وضع العقوبات املشددة يف هذا 
، أن فيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش ملثله ، مث مات من الضربة ، ضرب بطنها مثال، فألقت جنينا حيا
فأشبه قتله ، يف وقت يعيش ملثله، أنه مات من جنايته بعد والدته بذلك وعللوا ..  وذلك بأن يكون لستة أشهر فصاعدا

  . 2بعد وضعه
ح أن يكون يصال يشترط فيه شكال معينا، بل الفعل املكون للجناية، على أن  –من باب التشدد  –وقد نصوا 

ورد ما يدل على عدم اقتصار وجوب الدية على الفعل املباشر الذي ، بل فعالً مادياً أو معنوياً، بل ميكن أن يكون قوالً
  .هو الضرب، بل يكفي فيه جمرد التسبب، كالتخويف مثال

أجييب : ل هلافقي، فأنكر ذلك، أرسل عمر إىل امرأة مغنية كان يدخل عليها : عن احلسن قاليف هذا قد روي و
 ،فألقت ولدها ،فدخلت دارا، فضمها الطلق ، فبينما هي يف الطريق فزعت : يا ويلها ماهلا ولعمر؟ قال: عمر؟ فقالت

إمنا أنت ، أن ليس عليك شيء : فأشار عليه بعضهم فاستشار عمر أصحاب النيب  ..فصاح الصيب صيحتني فمات
، إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم: ما تقول ؟ فقال: مر فقالفأقبل عليه ع ،وصمت علي: قال، ومؤدب ،  وال 

 ..وألقت ولدها يف سبيلك ، أرى أن ديته عليك ألنك أنت أفزعتها ، وإن كانوا قالوا يف هواك ؟ فلم ينصحوا لك 
  .3فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش، ألنه أخطأ

وأن الزمان الذي حيصل فيه ما .. توس ورفاقه صحيحا ولكن أال ميكن أن يكون ما ادعاه مال: قال يونسيف
  ادعوه مل حيل فقط؟

حنن نؤمن بأن وعد اهللا البد .. فإن إمياننا باهللا حيول بيننا وبني هذه الدعاوى  –حنن املسلمني  –بالنسبة لنا : قال
  .. أن يتحقق ال حمالة 

كْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في يومينِ وتجعلُونَ لَه أَندادا قُلْ أَئنكُم لَت﴿ :لقد قال تعاىل يعدد نعمه على عباده 
 نيالَمالْع بر ك9(ذَل (لساًء لوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نم ياسوا ريهلَ فعجو نيلائ

فأقوات العباد مقدرة، وهي مبثوثة يف كل األرض، وقد اختص اخلالق عز وجل كل جزء منها ، )صلتف(﴾ )10(
  .ثروة تكفي ساكنيها وتسد احتياجامب

هي ال و.. فكم ضربت ااعات البشر .. لف مرات كثرية ختأال ترى أن هذا الوعد قد .. ولكن : قال يونسيف
  تزال تضرم؟

فرب البشر أرحم بعباده من أن يقتلهم باجلوع، وهو ميلك .. ال لرب البشر .. ر ذلك يعود للبش: قال أسامة
                                                

 .أبو داود والنسائيرواه )  1(
يسقط حيـا  ، على أن يف اجلنني ، أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم (: وقد نقل اإلمجاع على ذلك، قال ابن املنذر)  2(

، والشـافعي  ، ومالك ، وابن شربمة ، وقتادة ، والشعيب ، والزهري ، وعروة ، زيد بن ثابت ؛ منهم ، دية كاملة ، من الضرب 
 )فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) حقوق األوالد النفسية والصحية(انظر كتابنا ( )وأصحاب الرأي، وأبو ثور ، وإسحاق

 . 4/398: نصب الراية: ، وانظر9/458: مصنف عبد الرزاق   )3(



 63

  .خزائن كل شيء
  فما تقول يف ااعات؟: قال يونسيف
عه يرمي القمح يف البحار يف الوقت الذي ميوت فيه إخوانه ذلك الذي راح جبش.. سل عنها اإلنسان : قال أسامة
  .لعلك تعلم ذلك.. من البشر جوعا

اخلطر احلقيقي كامن يف فديد العامل الثالث بنضوب الثروات أكذوبة كربى، ك تعلم ما يقوله اخلرباء من أن ولعل
وبينما تنقل . .وسوء التخطيط لتطوير إنتاجي أفضل. .سوء استخدام الثروات والكنوز اليت تفيض ا األراضي البكر

ألمم املترفة االستعمارية ال حيصل أصحاب هذه الثروات إال هذه اخلامات إىل بالد الغرب وتنهب، مث تعيد تصديرمها ل
  .على الفتات

عن ظاهرة االحنسار السكاين يف الغرب، وتصفها بأا ظاهرة احلديثة تتحدث األحباث ولعلك تعلم كذلك أن 
.  النمو السكاينخميفة وخطرية تقلق اخلرباء االجتماعيني والسياسيني ورجال األعمال، فأمريكا تتجه حنو حالة الصفر يف

وتتحدث األحباث عن هذا اخلطر اهلائل . .فهي تقف اآلن يف النقطة اليت يكون فيها عدد املواليد مساوياً لعدد الوفيات
الذي يتهدد الواليات املتحدة والدول الغربية على بعد بضعة أجيال، مما يؤدي إىل اخنفاض القوة العاملة وما يؤدي إىل 

  .أن الدول الفقرية تنموا منواً متزايداً ركود اإلنتاج، يف حني
وأن النمو السكاين يف أمريكا يصل إىل درجة ) مليون نسمة 212( 1وتقول األحباث أن عدد سكان أمريكا

ويشارك الواليات املتحدة يف هذه الظاهرة السويد وأملانيا الغربية،  ..مليون نسمة 260الصفر عندما يبلغ السكان 
وأن نسبة املواليد يف هذه الدول يف هبوط مستمر منذ احلرب العاملية األخرية، وأن اهلبوط  ..ومانيااليابان، هنغاريا، ر

أما هنغاريا وبريطانيا فقد بلغت  ..كان هائالً يف السنوات األربع املاضية، يف السويد وفنلندا والنمسا وبلجيكا وأملانيا
تتضاءل يف املستقبل مبا يؤدي إىل ركود اإلنتاج، ومن أجل والقلق ناجم من أن القوة العاملة سوف  ..درجة الصفر

ذلك شددت بعض دول أوروبا يف قضايا اإلجهاض وفرضت عقوبات على من يفعله، ومنع السوقيات تداول احلبوب 
  .وأعطوا إجازات أطول للزوجة احلامل ،املانعة للحمل

نمو السكاين يف بداية القرن الواحد والعشرين، ويتوقع اخلرباء أن تصل أكثر دول أوروبا إىل درجة الصفر يف ال
  .كما يرى بعض اخلرباء أن االحنسار السكاين إىل درجة الصفر سيؤدي إىل ركود اقتصادي واجتماعي خطري

كيف تقول هذا، وحنن نرى يف املسلمني من يدعو إىل حتديد .. ولكن .. أعلم كل هذا .. أجل : قال يونسيف
  النسل؟

اء املسلمني الذين عز عليهم أن يكثر اهللا سواد املسلمني، فراحوا بكل صنوف الوساوس أولئك هم أعد: قال
  .يدعون إىل هذه اخلدعة ليحموا ا أهواءهم

                                                
وحنن ال منا هنا األعداد بقدر ما منا احلقـائق  .. اإلحصائيات كما ذكرنا مرات كثرية ختضع للزمن الذي كتبت فيه )  1(
 .تتضمنهااليت 
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  ـ احلياة 2
الصيب الثاين، وهو عمري،  حلق الوجود، تقدم اإلسالمبعد أن ذكر الصيب األول ما يكفي من األدلة على احترام 

صاحب من أصحاب رسول اهللا يذكرين بوهو اسم .. أنا عمري :  - شجاعة صديقيهبشجاعة ال تقل عن  - وقال 
 .. حدث أنس عن موقف لرسول اهللا وقد كان امسه أبا عمري، .. صحبه صبيا كان رسول اهللا  :يرتبط به، فقال
 ما يل : (فقال يدخل على أم سليم وهلا ابن من أيب طلحة، يكين أبا عمري، وكان ميازحه، فدخل عليه فرآه حزينا

   2)؟ 1أبا عمري ما فعل النغري: (يا رسول اهللا مات نغره الذي كان يلعب به فجعل يقول: قالوا) أرى أبا عمري حزينا؟
  .وسأحدثكم أنا عن حق احلياة.. لقد حتدث صاحيب أسامة عن حق الوجود 

  أال ترى أن الوجود واحلياة شيء واحد؟: ابتسم يونسيف، وقال
  .وأما حق احلياة، فمرتبط به بعد وجوده.. حق الوجود مرتبط باحلي قبل وجوده . .ال : قال عمري

  فما شرع اإلسالم يف هذا؟.. ال بأس : قال يونسيف
إىل الوقت الذي  لقد شرع اإلسالم يف هذا كل ما حيفظ احلياة الكرمية للولد من أول أيام حياته: قال عمري

  .ة والديةيستطيع أن يقوم فيه بنفسه بعيدا عن حضان
والْوالدات يرضعن أَوالدهن حولَينِ ﴿ :قال تعاىل .. وأول ذلك أنه أوجب على األم إرضاع ابنها رضاعة طبيعية 

كَلَّف نفْس إِلَّا وسعها ال تضار تكَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف ال 
اضٍ مرت ناالً عصا فادفَإِنْ أَر كثْلُ ذَلم ارِثلَى الْوعو هلَدبِو لَه لُودوال ما وهلَدةٌ بِودالا وهِملَيع احنرٍ فَال جاوشتا ومهن

 بِما والدكُم فَال جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّهوإِنْ أَردتم أَنْ تسترضعوا أَ
 ﴾ريصلُونَ بمع233:البقرة(ت( ،  

  .. يها إن هذه اآلية الكرمية تبني حرص الشريعة على إرضاع الصيب مهما كان حال األسرة اليت ينتمي إل
أن الرضاع واجب ال يكفي فيه أي بديل إال إذا حكم الطبيب املختص بعدم وهي تدل يف نفس الوقت على 

  .صالحية لنب األم للرضاعة أو عدم استعداد الرضيع لرضاعتها
لقد قالت شريعتكم بذلك قبل أن تنتج حضارتنا الراقية هذه األنواع الكثرية من األلبان : ابتسم يونسيف، وقال

  .وتغنيهم عن السموم اليت تسقيهم ا أمهام.. اليت متأل حياة الرضع بالصحة والعافية 
الرضاع يستدعي مقارنة علمية مفصلة بني  –حضرة األستاذ الفاضل  –إن قولك هذا : ابتسم عمري، وقال

  ..الطبيعي واإلرضاع الصناعي 
لشريعة وغش هذه احلضارة اليت ال تبتغي من فسأذكر لك سبعة معان ترى من خالهلا نصح ا.. وإن أذنت يل 

  .. 3وراء كثري مما تنتجه إال الربح املادي
                                                

  .طائر يشبه العصفور أمحر املنقار، وجيمع على نغران: النغري)  1(
  .رواه البخاري)  2(
، لـدكتور عبـد احلميـد ديـاب    ل )مع الطب يف القرآن الكرمي(رجعنا للمعلومات العلمية يف هذا املطلب إىل كتاب    )3(

 . دمشق، مؤسسة علوم القرآن، الدكتور أمحد قرقوزو
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  ؟أوهلافما .. ال بأس : قال يونسيف
من يوم آلخر مبا يالئم حاجة الرضيع  هحليب األم يتطور تركيبف.. مع حاجة الرضيع احلليبتناسب : قال عمري

وذلك عكس احلليب الصناعي الثابت   ..زته اليت تتطور يوماً بعد يومالغذائية، وحتمل جسمه، ومبا يالئم غريزته وأجه
الذي حيوي أضعاف ما حيوي اللنب من الربوتني  Colostrmفمثالً يفرز الثديان يف األيام األوىل اللنب : التركيب

، هو الغذاء املثايل والعناصر املعدنية، لكنه فقري بالدسم والسكر، كما حيوي أضدادا لرفع مناعة الوليد، وله فعل ملني
  .للوليد

كما خيف إدرار اللنب من ثدي األم، أو خيف تركيزه بني فترة وأخرى بشكل غريزي وذلك إلزاحة اجلهاز 
  .اهلضمي عند الوليد، مث يعود بعدها مبا يالئم حاجة الطفل

  ؟الثانيةفما .. هذه األوىل : قال يونسيف
ى مخائر هاضمة تساعد مخائر املعدة عند الطفل على اهلضم، لنب األم أسهل هضماً الحتوائه عل: قال عمري

وتستطيع املعدة إفراغ حمتواها منه بعد ساعة ونصف، وتبقى محوضة املعدة طبيعية ومناسبة للقضاء على اجلراثيم اليت 
ة املوجودة بينما يتأخر هضم خثرات اجلنب يف حليب البقر،  لثالثة أو أربع ساعات، كما تعدل األمالح الكثري. تصلها

  . يف حليب البقر محوضة املعدة ،و تنقصها مما يسمح للجراثيم وخاصة الكولونية بالتكاثر مما يؤدي لإلسهال واإلقياء
يسبب لنب البقر مضاعفات عدم حتمل وحتسس، ال تشاهد يف اإلرضاع الطبيعي كاإلسهال  وباإلضافة إىل هذا

الشائع، كما إن اإللعاب واملغص واإلكزما البنيوية أقل تواجداً يف  والنزف املعوي والتغوط األسود ومظاهر التجسس
  .اإلرضاع الطبيعي

  ؟الثالثةفما .. هذه الثانية : قال يونسيف
حليب األم معقم، بينما يندر أن خيلو احلليب يف الرضاع الصناعي من التلوث اجلرثومي، وذلك حيدث : قال عمري

  .نية املختلفة أو بتلوث زجاجة اإلرضاعإما عند عملية احللب، أو باستخدام اآل
  ؟الرابعةفما .. هذه الثالثة : قال يونسيف

  . درجة حرارة لنب األم ثابتة ومالئمة حلرارة الطفل، وال يتوفر ذلك دائماً يف اإلرضاع الصناعي: قال عمري
  ؟اخلامسةفما .. هذه الرابعة: قال يونسيف

تواجد بنسبة أقل بكثري تية، تساعد الطفل على مقاومة األمراض، وضدية نوع احيوي لنب األم أجسام: قال عمري
يف حليب البقر، كما أا غري نوعية، وهلذا فمن الثابت أن األطفال الذين يرضعون من أمهام أقل عرضة لإلنتان ممن 

  .يعتمدون على اإلرضاع الصناعي
ذات الدور الفعال يف امتصاص الفيتامينات وغريها اإلرضاع الطبيعي يدعم الزمرة اجلرثومية الطبيعية يف األمعاء و

  . من العناصر الغذائية، بينما يسبب اإلرضاع الصناعي اضطراب هذه الزمرة
  ؟السادسةفما .. هذه اخلامسة: قال يونسيف

يهيء اإلرضاع الطفل لإلصابة أكثر، بأمراض خمتلفة، كالتهابات الطرق التنفسية، وحتدد الرئة املزمن : قال عمري
وكذلك . الذي يرتبط بترسب بروتني اللنب يف بالمسا الطفل وحذف لنب البقر من غذاء الطفل يؤدي لتحسنه من املرض

التهاب األذن الوسطى، ألن الطفل يف اإلرضاع الصناعي يتناول وجبته وهو مضطجع على ظهره، فعند قيام الطفل 
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  . ليب واللعاب إىل األذن الوسطى مؤدياً اللتهاابأول عملية بلع بعد الرضاعة ينفتح نفري أوستاش ويدخل احل
أما . وتزيد حاالت التهاب اللثة واألنسجة الداعمة للسن بنسبة ثالثة أضعاف، عن الذين يرضعون من الثدي

  .تشنج احلنجرة، فال يشاهد عند األطفال الذين يعتمدون على رضاعة الثدي
طفال الذين يعتمدون اإلرضاع الصناعي عن نسبة وفيات هذه الفروق وغريها، تفسر نسبة الوفيات عند األو

إخوام الذين من الثدي مبقدار أربعة أضعاف رغم كل التحسينات اليت أدخلت على طريقة إعداد احلليب يف الطرق 
  .. الصناعية، وعلى طريقة إعطائه للرضيع

  ؟السابعةفما .. هذه السادسة: قال يونسيف
ليست جمرد إشباع حاجة عضوية إمنا هو موقف نفسي اجتماعي (أن الرضاعة  1سقد أكد علماء النفل: قال عمري

   )شامل، تشمل الرضيع واألم وهو أول فرصة للتفاعل االجتماعي
يف الرضاعة يشعر الطفل باحلنان واحلب والطمأنينة وحيدث اندماج يف املشاعر بني الطفل وأمه وهذا حيدث من و

صا الرضاعة لفترة طويلة وبذلك تقوي العالقة بني الطفل واالم من خالل الرضاعة التصاقه بأمه أثناء الرضاعة وخصو
الطبيعية عكس الطفل الذي يأخذ غذاءه عن طريق الرضاعة الصناعية فهو حمروم من احلب واحلنان والشعور باألمن فهو 

و أثناء فترة الطفولة اىل االستعداد دائما خائف وتكون العالقة بينه وبني أمه مضطربة اىل حد كبري مما يؤدي فيما بعد أ
  .لإلصابة باألمراض النفسية املختلفة

مناعة الطبيعية ضد حدوث املرض النفسي والعقلي سواء يف فترة الطفولة أو باقي مراحل تعد الرضاعة الطبيعية و
حة النفسية والعقلية للطفل احلياة وعلى اثر ما نشر من األحباث يف تأثري الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية على الص

فقد وجد أن األطفال الذين مت تغذيتهم عن طريق الرضاعة الطبيعية أكثر ذكاء وميتازون بسلوكيات سوية مثل التعامل 
مع اآلخرين والتفاعل اجليد والسليم مع املواقف والتفكري السليم واملشاعر االجتماعية النبيلة ودرجة االنتباه اجليدة 

لتقاط املعلومات اجليدة، أيضا كان لديهم بصرية قوية عن أنفسهم عما يدور من حوهلم أما من األطفال وقدراته على ا
الذين كانوا يتعاطون عن طريق الرضاعة الصناعية كانوا أقل ذكاء وأكثر توترا وأقل تعاونا مع اآلخرين وكانوا يعانون 

بعض منهم والتردد واإلصابة بالنزعات العصبية واألزمات  التخلف يف أومن بعض األمراض النفسية مثل احلركة الزائدة 
وكذلك األنانية والتمركز حول الذات والعنف واالندفاعية والبعض منهم كان مصابا باألفعال القهرية وعدم الثبات يف 

ها وعدم املشاعر والقلق املستمر واالكتئاب واملخاوف العديدة واضطراب التفكري واضطراب الكالم مثل التلعثم وغري
التركيز وقلة االنتباه والبعد عن الواقع وقلة البصرية وقلة احلصول على املعلومات العامة واصابة بعضهم باالضطرابات 

  .العديدة يف السلوك والتصرفات املضادة للمجتمع
اليت  تلك العلمية اإلجبارية.. ولكن ما تقول يف اخلتان .. سلمت لك بكل ما ذكرت .. ال بأس : قال يونسيف

  فرضها اإلسالم عقوبة على األطفال من غري ذنب اقترفوه؟
وقد أثبتت األيام أن .. وإمنا فرضه رمحة  –حضرة األستاذ  –مل يفرض اإلسالم اخلتان عقوبة : قال: قال عمري

  .التشريعات اليت جاء ا اإلسالم يف هذا الباب كلها تشريعات رمحة ونصح ولطف من اهللا بعباده
                                                

 . جامعة القاهرة –طب القصر العيين ، أستاذ الطب النفسي، موسى فاطمة .أ   )1(
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  . 1، فسأذكر لك من أدلة ذلك ما تقر به عينك، وتعلم به الرمحة العظيمة اليت حيملها هذا التكليفوإن أذنت يل
  .فما أحلى أن يسمع الكبار للصغار.. حتدث كما حيلو لك .. ال بأس : ابتسم يونسيف، وقال

، صغاراً وكباراً، تزداد ثبت يف عديد من الدراسات الطبية أن التهابات اجلهاز البويل يف الذكور لقد:  2قال عمري
نسبتها زيادة ملحوظة يف غري املختونني، وأن عدوى األمراض املنقولة جنسياً كالزهري والسيالن وعلى اخلصوص 

  .مرض اإليدز تكون يف غري املختونني أكرب بكثري منها يف املختونني
ويؤكد  ..حتدث عند غري املختونني من التهابات ااري البولية عند األطفال باملائة 95وجد جنز برغ أن وقد 

ألف حالة من التهاب  50أن جعل اخلتان أمراً روتينياً جيري لكل مولود يف الواليات املتحدة منع حدوث أكثر من 
  .احلويضة والكلية سنوياً

شد أعداء اخلتان وشاركت يف اجلهود ألقد كنت من :(يقول  1990الربوفسور ويزويل يف عام وهلذا كتب 
وادث حضد إجرائه، إال أنه يف بداية الثمانينات أظهرت الدراسات الطبية زيادة يف نسبة  1975ذلت عام اليت ب

التهابات ااري البولية عند األطفال غري املختونني، وبعد متحيص دقيق لألحباث اليت نشرت، فقد وصلت  إىل نتيجة 
  3)جيري لكل مولود خمالفة وأصبحت من أنصار جعل اخلتان أمراً روتينياً جيب ان

ألف  30أكد الربوفسور وليم بيكوز الذي عمل يف البالد العربية ألكثر من عشرين عاماً، وفحص أكثر من و
امرأة ندرة األمراض اجلنسية عندهم وخاصة العقبول التناسلي والسيالن والكالميديا والتريكوموناز وسرطان عنق 

  .وختان الرجالالرحم ويرجع ذلك لسببني هامني ندرة الزىن 
ميكن القول وبدون مبالغة بأن اخلتان الذي جيري للذكور يف سن مبكرة خيفض :(يقول الربفسور كلو دري و

  )كثرياً من نسبة حدوث سرطان القضيب عندهم
مقاالً عن سرطان القضيب  ـهي من أشهر االت الطبية ـ و BMGوقد نشرت الة الطبية الربيطانية 

إن سرطان القضيب نادر جداً عند اليهود ويف البلدان اإلسالمية، حيث : ، جاء يف هذا املقال1987ومسبباته عام 
جيري اخلتان أثناء فترة الطفولة، وأثبتت اإلحصائيات الطبية أن سرطان القضيب عند اليهود مل يشاهد إال يف تسعة 

  .مرضى فقط يف العامل كله
لتهاب احلشفة، وملا كان اخلتان يزيل هذه القلفة من أساسها فإن ا: ومن العوامل املهيئة حلدوث سرطان القضيب

املختونني ال حيدث لديهم تضيق يف القلفة، كما أنه يندر جداً أن حيدث التهاب احلشفة عندهم، ويبدو أن تضيق القلفة 
ثبت أن هلذه املواد  ينجم عن احتباس اللخن وهي مفرزات تتجمع بني حشفة القضيب والقلفة عند غري املختونني، وقد

  .فعالً مسرطناً
ونشرت جملة املعهد الوطين للسرطان دراسة أكدت فيها أن سرطان القضيب ينتقل عرب االتصال اجلنسي، 

كما ورد يف تقرير نشرته األكادميية ألمراض . وأشارت إىل أن االتصال اجلنسي املتعدد بالبغايا يؤدي إىل حدوث هذا
                                                

 )فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) حقوق األوالد النفسية والصحية(انظر التفاصيل الفقهية املرتبطة ذا يف كتابنا )  1(
. .عبد احلميد حممود طهماز، ن العلميةاألربعو، قبسات من الطب النبوي باختصار: من املراجع اليت رجعنا إليها يف هذا)  2(

 .الشريعة  ابن النفيس  دمشقو أسرار اخلتان تتجلى يف الطب: حسان مشسي باشا. د. . دار املنار، اخلتان  ،حممد علي البار .د
 . Amer.Famil J. Physicianالربوفسور ويزويل عن جملة    )3(
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وأكدت الة األمريكية ألمراض األطفال . ان هو الوسيلة الفعالة للوقاية من سرطان القضيبإن اخلت: األطفال جاء فيه
تلعب عامالً أساسياً يف حث هؤالء على األخذ ذه : أن العوامل الدينية عند املسلمني واليهود اليت تقرر اتباع اخلتان

  .الفطرة
فهل هذا كل ما جاء به اإلسالم حلفظ .. ت لقد سلمت لك بكل ما ذكر.. ال بأس : ابتسم يونسيف، وقال

  صحة الصغار؟
  .فاإلسالم الذي هو رمحة اهللا لعباده يستحيل أن يقتصر على اجلزئيات والطقوس.. معاذ اهللا .. ال : قال عمري

  فما جاء به غري هذا؟: قال يونسيف
على  –ولكنا نعلم .. نذكرها  ميكننا يف هذا الس أنال  1لقد جاء اإلسالم مبنظومة صحية كاملة: قال عمري

أن اإلسالم أمر الوالدين وكل من يتوىل شؤون الصغار أن حيرصوا على كل ما حيفظ لألبناء  –حسب ما ربانا آباؤنا 
  .فال ميكن اإلنسان أن يؤدي األدوار العظيمة اليت أمر ا اإلسالم إال بصحة وقوة وعافية.. صحتهم 
  

                                                
 .من هذه الرسالة) املتأملون(ل سنتحدث عن بعض التفاصيل املرتبطة ذا يف فص)  1(
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  ـ اللطف 3
بشجاعة ال تقل عن شجاعة  - الصيب الثالث، وهو أنس، وقال  لثاين من حديثه، قامبعد أن انتهى الصيب ا

وقد حكى أول صحبته له، .. صحبه صبيا ..  وهو اسم لصاحب من أصحاب رسول اهللا .. أنا أنس :  - أصدقائه
:  فقالت ، اهللا لرسو إىل يب فانطلقت ، بيدي أمي فأخذت ، سنني مثان ابن وأنا ، املدينة  اهللا رسول قدم :فقال
 ابين إال ، به أحتفك ما على أقدر ال وإين ، بتحفة أحتفك قد إال األنصار من امرأة وال رجل يبق مل إنه ، اهللا رسول يا

 وال ، سبة سبين وال ، ضربة ضربين فما ، سنني عشر  اهللا رسول فخدمت لك، بدا ما فليخدمك فخذه ، هذا
 أمي فكانت. . مؤمنا تك سري اكتم ، بين يا:  قال أن به أوصاين ما أول نوكا ، وجهي يف عبس وال ، انتهرين
  . أبدا أحدا  اهللا رسول سر مبخرب أنا وما ، به أخربهم فال ،  اهللا رسول سر عن يسألنين  النيب وأزواج

  . عمرك يف ويزاد ، حافظاك حيبك ، الوضوء بإسباغ عليك ، بين يا:  وقال
  . الشهادة يعط ، وضوء على وهو ، املوت يأته من فإنه ، وضوء على أبدا تزال ال نأ استطعت إن ، بين ويا

  .ويا بين ، إن استطعت أن ال تزال تصلي ، فإن املالئكة تصلي عليك ما دمت تصلي 
  .ويا أنس ، إذا ركعت ، فأمكن كفيك من ركبتيك ، وفرج بني أصابعك ، وارفع مرفقيك عن جنبيك 

رأسك من الركوع ، فأمكن كل عضو منك موضعه ، فإن اهللا ال ينظر يوم القيامة إىل من ال ويا بين ، إذا رفعت 
  .يقيم صلبه بني ركوعه وسجوده 

ويا بين ، فإذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من األرض ، وال تنقر نقر الديك ، وال تقع إقعاء الكلب ، أو 
  .الثعلب : قال 

  .تفات يف الصالة هلكةوإياك وااللتفات يف الصالة ، فإن االل
ويا بين ، وإذا خرجت من بيتك ، فال تقعن عينك على أحد من أهل القبلة ، إال سلمت عليه ، فإنك ترجع 

  .مغفورا لك 
  .ويا بين ، وإذا دخلت منزلك ، فسلم على نفسك ، وعلى أهلك 

  . احلساب ويا بين ، إن استطعت أن تصبح ومتسي وليس يف قلبك غش ألحد ، فإنه أهون عليك يف
   1)ويا بين ، إن اتبعت وصييت فال يكن شيء أحب إليك من املوت

وكيف كان ال يفرق يف . .الصبية، وكيف كان يعلمهم انظروا إىل الرمحة اليت كان يعامل ا رسول اهللا 
  .. التوجيه والنصح بينهم وبني الكبار 

والذي مثله رسول .. ذي جاء به اإلسالم حنو األطفال إن هذا يقودنا إىل تلك املعاملة الرحيمة واللطف العظيم ال
  .. خري متثيل  اهللا 

سأذكر لكم بعض األمثلة على ذلك لتعرفوا من خالهلا أن كل من يقسو على األطفال، ويسيء إليهم خارج يف 
  : سلوكه ذلك من زمرة املتظللني بأشعة مشسه 

                                                
  .هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه :رواه الترمذي، وقال)  1(
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 :عن عبد اهللا بن شداد قالففي احلديث ..  حلسنيحفيديه احلسن وايعامل  لقد روى احملدثون كيف كان 
مث  ،فوضعه ،فتقدم رسول اهللا  وهو حامل حسناً أو حسيناً، ،يف إحدى صاليت العشاء خرج علينا رسول اهللا 
وإذا الصيب على ظهر الرسول  ،رأسي فرفعت :قال أيب فسجد بني ظهراين صالته سجدة أطاهلا، كبر للصالة فصلى،

، فرجعت إىل سجودي؛ فلما قضى رسول اهللا  ،وهو ساجد ،يا رسول اهللا إنك سجدت (: قال الناس الصالة
ولكن  كل ذلك مل يكن،(:فقال  ،)بني ظهراين صالتك سجدة أطلتها حىت ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك

   1)فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته ابين ارحتلين،
خيطبنا إذ جاء احلسن واحلسني عليهما قميصان  كان رسول اهللا  :قال بيه،عن أ عن عبد اهللا بن بريدة،و

إِنما ﴿ : صدق اهللا( :مث قال ووضعهما بني يديه، من املنرب فحملهما، فنزل رسول اهللا  أمحران ميشيان ويعثران،
فلم أصرب حىت قطعت حديثي  ميشيان ويعثران، فنظرت إىل هذين الصبيني ،)التغابن(﴾ )15( ..أَموالُكُم وأَولَادكُم فتنةٌ 

   2)ورفعتهما
 :احلسن بن علي وعنده األقرع بن حابس التميمي جالس، فقال األقرع قبل رسول اهللا : هريرة قالوعن أيب 

   3)من ال يرحم ال يرحم( :إليه مث قال فنظر رسول اهللا  ،)إن يل عشرة من الولد، ماقبلت منهم أحداً(
أو أملك أن :(  فقال له النيب  فما نقبلهم،! أتقبلون صبيانكم؟ :وقال، جاء إىل النيب  اائشة أن أعرابيعوعن 

   4)نزع اهللا من قلبك الرمحة؟
عن أنس ففي احلديث .. حرصا عليهم .. إن مسع بكاءهم  الصالةباألطفال أنه كان خيفف  رمحته وكان من 

فيخفف عنه خمافة أن  وإن كان ليسمع بكاء الصيب، ، صالة، وال أمت من النيب ما صليت وراء إمام قط أخف : قال
  )تفنت أمه

فأمسع بكاء الصيب فأجتاوز يف صاليت مما  إين ألدخل الصالة وأنا أريد أن أطيلها،:(  نفسهحيدث عن  وقال 
   5)أعلم من شدة وجد أمه من بكاءه

كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به : عن أيب هريرة قالث ففي احلدي.. يتعهد األطفال باهلدايا  وكان 
، )وبارك لنا يف مدنا ،وبارك لنا يف صاعنا ،وبارك لنا يف مدينتنا ،اللهم بارك لنا يف مثرنا(: ، فإذا أخذه قال رسول اهللا 

  .6مث يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر
صليت مع  :فعن جابر قال..  خدودهم رمحة وتشجيعاً هلم علىسح ميللصالة ويصطحب الصغار  وكان 
فاستقبله ولدان فجعل ميسح خدي أحدهم  ،وخرجت معه ،مث خرج إىل أهله - أي الظهر - صالة األوىل رسول اهللا 

                                                
 .رواه أمحد والنسائي واحلاكم وغريهم)  1(
 .رواه أمحد وابن حبان واحلاكم)  2(
 .البخاري رواه)  3(
 .رواه البخاري ومسلم)  4(
 .رواه ابن ماجه)  5(
 .مسلمرواه )  6(
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  . 1 من جونة عطار فوجدت ليده برداً أو رحياً كأمنا أخرجها  ،وأما أنا فمسح خدي: قال واحداً واحداً،
كان يصلي وهو حامل  قتادة أن رسول اهللا مل الصبيان، حىت وهو يف الصالة، ففي احلديث عن حي وكان 

  .2فلما سلَّم محلها فإذا قام محلها،وإذا سجد وضعها، وهي أليب العاص بن الربيع، أُمامة بنت زينب بنت رسول اهللا،
دعتين أمي ورسول اهللا  :ن عامر قالعن عبد اهللا بف.. ينهى عن الكذب األطفال، أو إخالفهم الوعد  وكان 

 فقال هلا  ها تعال أعطك، :فقالت ،قاعد يف بيتنا :)أما أنك :( أعطيه مترا، فقال هلا : قالت ،)ما أردت أن تعطيه؟
   3)لو مل تعطه شيئا كُتبت عليك كذبة

هم، ويعزز طاقام املخبوءة، ويرفع مهَّت ،وينمي مواهبهم عقد املسابقات بني األطفال لينشط عقوهلم،ي وكان 
 فردمها رسول اهللا لصغر سنهما، ،عندما أرادا االشتراك يف جهاد األعداء فقد تصارع مسرة، ورافع أمام رسول اهللا 

رغم أنه ال حيسن  - أي أنه أقوى منه - رافع أنه يصارعهفذكر ،  فزكى الصحابة مسرة ألنه حيسن الرمي، فأجازه 
  .الكرمي منه أن يصارعه، فدخال معا مباراة للمصارعة فصرعه رافع، فأجازمها رسول اهللا فطلب الرسول  الرمي،

على أطفال املسلمني فحسب، بل امتدت لتشمل مجيع األطفال حىت لو كانوا أبناء غري  ومل تقتصر رمحة النيب 
   4)وليدا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا(: يف احلرب كان من وصاياه فقد . .املسلمني
وغزوت معه فأصبت ظفرا، فقتل الناس يومئذ حىت قتلوا الولدان، فبلغ  أتيت النيب : عن األسود بن سريع قالو

يا رسول اهللا إمنا هم : ، فقال رجل)ما بال أقوام جاوز م القتل اليوم حىت قتلوا الذرية؟(: ، فقال ذلك رسول اهللا 
كل مولود يولد على الفطرة، فما . .أال ال تقتلوا ذرية(: ، مث قال)كم أبناء املشركنيأال إن خيار(: أبناء املشركني، فقال

   5)يزال عليها حىت يعرب عنها لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه
  
  
  
  
  

                                                
 .رواه مسلم)  1(
 .رواه البخاري ومسلم)  2(
 .رواه أبو داود وغريه)  3(
 .رواه مسلم)  4(
 .أمحدرواه )  5(
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  ـ التربية 4
وهو اسم .. أنا عبد اهللا :  - بشجاعة ال تقل عن شجاعة أصدقائه - تقدم الصيب الرابع، وهو عبد اهللا، وقال 

حد يلقب بترمجان القرآن، كان امسه عبد اهللا بن واوكان منهم .. من الصغار  جلملة من أصحاب رسول اهللا 
يا :(يوما فقَالَ كنت خلف النيب : فقالله،  موقفا من مواقف تربية رسول اهللا وقد حكى .. صحبه صبيا .. عباس

اللَّه جتده جتاهك، إذا سألت فسأل اللَّه، وإذا استعنت فاستعن  احفظ اللَّه حيفظك، احفظ: غالم إين أعلمك كلمات
باللَّه، واعلم أن األمة لو اجتمعت علَى أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اللَّه لك، وإن اجتمعوا علَى أن 

احفظ اللَّه ( : روايةويف، 1)يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اللَّه عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف
جتده أمامك، تعرف إِلَى اللَّه يف الرخاء يعرفك يف الشدة، واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل يكن 

  )ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا
  .. لها احلديث هلذه املعاين العظيمة اليت حيم –حضرات املستمعني  –انظروا 

.. طفال صغريا  ابل كان خياطب .. وال شابا .. وال كهال .. ال خياطب فيه شيخا كبريا  إن رسول اهللا 
  .فال ميكن للحياة أن تستقيم من دون إميان.. ليعمق فيه من معاين اإلميان ما حيمي به حياته مجيعا 

  ون إميان؟فكيف استقامت حياتنا من د: ضحك يونسيف بصوف عال، وقال
وميكنك أن تفخر .. فيمكنك أن تقول ذلك .. إن أردت باحلياة أنكم تأكلون وتشربون وتنامون : قال عبد اهللا

  .ولكنك يف ذلك احلني تكون قد غفلت عن أهم معىن من معاين احلياة.. به 
  وما هو هذا املعىن؟: قال يونسيف
وعن وظيفتك اليت .. جعلها اهللا فيك قيقتك اليت وعن ح.. تكون غافال عن ربك الذي خلقك : قال عبد اهللا

  .ندبت إليها يف هذا الوجود
أما ما عداها فال .. أنا ال يهمين إال أن يعيش أوالدي احلياة املادية اليت أراها .. أنا أصارحك : قال يونسيف
ألجلها هذه الروضة لتنعموا أنتم  أنا إنسان ال مين إال منفعة أوالدي اليت أراها بعيين، واليت أسست.. يهمين منها شيء

  .أيضا ا
فال ميكن .. حىت لو كنت كما تقول، فإنك باإلميان تستطيع أن جتعل من أوالدك أفرادا صاحلني : قال عبد اهللا

وال ميكن لشخص أن يصري صاحلا من غري أن يكون له من زاد اإلميان ما .. للحياة أن تستقيم من غري صالح صاحبها 
  .يهيئه لذلك

بل إن من قومك من وصل إىل هذه .. وال ديين فقط هو الذي يقوله .. لست أنا فقط الذي أقول هذا الكالم 
  . 2القناعة

.. على خصوم التربية الدينيةبه يرد كالما مهما  -  طبيب نفسي أمريكيوهو  -  )هنري لنك(لدكتور لقد قرأت ل

                                                
  .حديث حسن صحيح: الترمذي، وقال )  1(
 .للدكتور يوسف القرضاوي) اإلميان واحلياة(رجعنا يف هذه النقول اليت نذكرها هنا والتعليقات عليها إىل كتاب )  2(



 73

إن تربية األطفال ملن أشق الواجبات وأخطرها وأدقها، ومشاكلها : (، ومما قال فيه)العودة إىل اإلميان(ذكره يف كتابه 
شديدة التعقيد والعسر، وهي بعد ذلك ذات أوجه متناقضة عند حلها يكون معها اآلباء يف مسيس احلاجة إىل أية معونة 

  .خارجية، مهما بلغت درجة تواضعها وبساطتها
ن املعتقدات الدينية، وضربوا ا عرض احلائط، أن يولوا بعد أن استغىن اآلباء املستنريون ع: وقد كان طبيعياً

فلم جيدوا أمامهم سوى علم النفس اخلاص باألطفال، ولكن علم . وجوههم شطر مصدر جديد من مصادر املعونة
 نفس األطفال مل يكن بعد، على استعداد لتقدمي املعونة هلم، آلن الثقة ذا العلم مل تكن قد تعدت الثقة النظرية حىت

  .وكان الربهان العلمي حينذاك يف مهده صغرياً برغم تعدد نظرياته. ذلك الوقت
وأنه من  ،ومن هنا بدأ اآلباء يعتنقون هذه النظريات اليت كان أبرزها أن العقوبة البدنية ضارة من الوجهة النفسية

كبت الطفل بل على العكس جيب األفضل إقناع الطفل بعمل شيء ما، ال إرغامه بالقوة والعنف عليه، وأنه ال جيوز 
وأنه جيب منح األطفال عالوة منتظمة حىت ميكنهم إدراك قيمة املال، وأن بعض .. منحه الفرصة كي يعرب عن ذاته 

األطفال يولدون بطبيعتهم عصبيني أو ذوى حساسية مرهفة، وعليه فال جيوز إرغامهم على أن يفعلوا، ويعملوا ما يفعله 
  .ويعمله غريهم
، مل يظهر أي برهان علمي أو نفسي يؤيد هذه النظريات، بل بالعكس ثبت أن كل هذه النظريات ولألسف

   1)خاطئة
تباع منهجه يف تربية اوهو إذ يهدم هذه األفكار اليت راجت باسم العلم يوماً ما، يرى ضرورة العودة إىل الدين، و

هذا حسن، ألن اهللا أمر به، وأنه : أن تقول لهفليس أصلح للطفل من  ،األطفال وذيب سلوكهم، وتقومي أخالقهم
  .حيبه ويرضاه ويثيب عليه باجلنة، وبأن هذا قبيح، ألن اهللا ى عنه وأنه يبغضه ويسخطه، ويعاقب عليه بالنار

وهلذا ينكر على اآلباء الذين يتخلون عن هذه الطريقة املقنعة املقبولة إىل طرائق مل يثبت صحتها وال نفعها 
ام ال يبعثون بأوالدهم إىل الدروس الدينية أو إىل حمالت العبادة، حىت : د مسعنا الكثريين من اآلباء يرددونفق:( فيقول

  :غري أن ما يضايقهم، ويقض مضجعهم هو هذا السؤال. يصلوا إىل السن اليت يدركون عندها ما جيري
يزوا بني اخلطأ والصواب؟ هل يؤمنون ترى هل يكتسب هؤالء األوالد ذلك الشعور القوي الذي ميكنهم به أن مي

  بتلك املثل اخللقية الواضحة اليت آمنا ا منذ طفولتنا؟
لقد قلنا فيما مضى أن بعض األعمال خطأ والبعض اآلخر صواب، ألن اهللا سبحانه وتعاىل قد بني ذلك، أو ألن 

ه مما ال شك فيه أن تأثريها كان طيباً فقد وقد تكون هذه الطريقة فطرية بدائية، غري أن. كتابه قد أورد ذلك مبعىن آخر
أما اآلن فإننا ال نقول ألوالدنا إال أن هذا التصرف خطأ، وأن ذاك . عرفنا على األقل الكثري عن طيب األفعال وخبيثها

أثره  فهل هلذا الود من القوة والبيان ما لسابقه؟ وهل له مثل. صواب، ألننا نرى ذلك، أو ألن اتمع قد اتفق على ذلك
وهل يكتسب أطفالنا القيم اخللقية األساسية للحياة دون احلاجة إىل ضغط العقائد الدينية، تلك القيم اليت نتقبلها ونسلم 

   (2ا حىت بعد أن أصبحنا ال نسلم مبصدرها اإلهلي؟
                                                

 .113 :العودة إىل اإلميان)  1(
 .110 :العودة إىل اإلميان)  2(
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وتكوين  ويعود إىل ذلك حني يتحدث عن مقدار ما يسديه الدين من عون لآلباء يف تربية أبنائهم وذيبهم،
وبديهي أن األطفال خيتلفون، سواء بطبيعتهم أم حبسب وراثتهم، ولكن مهما كانت هذه :( شخصيام الفاضلة فيقول 

وملا كان استياء الطفل من النظام  ،)النظام(الطبيعة أو الوراثة طيبة جيدة، فإنه ال ميكن غرس العادات األساسية بغري 
لعادات الطيبة فيه، أمراً ال مفر منه، كان من الواجب استخدام كل وسيلة ذات واجتاهه عكسياً، كلما حاولت إمناء ا

والواقع أن معظم اآلباء يكونون يف أشد . تأثري أو ذات صفة إرغامية، تساعد على اإلسراع يف اكتساب هذه العادات
  .ماحلاجة إىل االستعانة بنصائح غريهم، يف أثناء عملية غرس العادات املرغوبة يف أطفاهل

فاالميان بوجود اهللا .. العقلية والنفسية، وجدنا أن أعظم مصادر هذا العون هو الدين : وإذا حبثنا من الناحيتني
ورسله وكتبه يهيئ لألبوين ملجأ أميناً موثوقاً به يلجئون إليه، ويضع بني أيديهم سلطة كربى على أطفاهلم كانوا 

  .يفتقرون إليها حىت لو مل يؤمنوا ا
ء اآلباء الذين كانوا يتساءلون كيف ينمون عادات أوالدهم اخللقية ويشكلوا، يف حني تنقصهم هم فإن هؤال

أنفسهم تلك التأثريات الدينية اليت كانت قد شكلت أخالقهم من قبل، كانوا يف احلقيقة جياون مشكلة ال حل هلا، 
ة اليت خيلقها اإلميان باخلالق وبناموسه اخللقي اإلهلي يف فلم يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذي حيل حمل تلك القوة اهلائل

  .قلوب الناس
  .فتجد اآلباء الذين حترروا من اإلميان عن طريق ثقافتهم وأعمال فكرهم حيارى متسائلني على الدوام

  إذن كيف يتسىن ألولئك احليارى أن يكونوا أنفسهم ملجأ ألوالدهم؟
ويبحث : ديين املوثوق به، ال يسع كل أب إال أن يفكر وميعن يف التفكريففي حالة عدم وجود مثل هذا امللجأ ال

ويطيل البحث قبل أن يبني لطفله مدى اخلطأ والصواب، واخلري والشر، يف كل حالة من احلاالت العديدة اليت تصادفه 
  .يومياً، ويف كل عادة من العادات املختلفة مما يود غرسها يف طفله

وكلما أصبح واقعاً حتت تأثري سلطات اتمع املتضاربة املقاصد، املختلفة امليول وكلما كرب الطفل ومنا، 
كما أن . زاد األمر صعوبة، وأصبح أشد تعقداً، فالتربية واجب شاق - كاملدرسة واجلريان وزمالئه وبلدته- واالجتاهات 

  .احلقيقةهذا االرتباك الكائن يف عقول معظم اآلباء هذه األيام خري شاهد على صدق هذه 
اليت ميكنها أن تعني اإلنسان على حل تلك املشكالت اخللقية والعقلية اليت ال مفر منها، ! فالدين هو القوة الوحيدة

ولن جتد يف هذا العامل املضطرب، الذي ال متضي فيه فترة حىت . واليت ال تفتأ تقض مضاجع اآلباء واألبناء واتمع كله
  .ة حماولني تغيريها، غري اهللا وحده هو احلي الباقي الذي ال يتغري وال يتبدليثور الناس عىن السلطة القائم

فذلك الطفل الذي اعتنق منذ طفولته املبكرة فكرة وجود اهللا بصفته املشرع األعلى للخري والشر؛ يكون قد 
له على ما حيبه وما ال فبدالً من أن يقوم صرح أعما. اكتسب احلافز اجلوهري الذي سيدفعه حثيثاً حنو العادات الطيبة

فهو قد يرى عدم إطاعة أمه يوماً ما، ولكنه يدرك جيداً أنه قد أخطأ، وهو قد ال . حيبه نراه يقوم على الصواب واخلطأ
حيب أن يعيد ألمه ما تبقى معه من نقود بعد أن اشترى هلا مطالبها، ولكنه يعلم متاماً أن ذلك ليس بصواب، وهو قد ال 

  .ازل عن أنانيته مع زمالئه يف اللعب، لكنه يرغم نفسه على أن يفعل ذلكحيب أيضاً أن يتن
وطبيعي أن مثل هذه الطريقة ليست من السهولة أو البساطة مبكان، ولكنها سرعان ما تنمي فيهم عادة التمييز بني 

  .اجبالدوافع األنانية والشخصية، وبني العادات الطيبة، أو االختصار بني اللذة وبني الشعور بالو
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فمما ال شك فيه أن تغلب املرء على كسله وبالدته، وقهره لدوافعه الطبيعية الكامنة فيه، هو الطريقة الصحيحة 
الكتسابه العادات الالزمة للشخصية الناجحة فبقدر ما يفرضه الدين على الطفل من هذه الصفات الطيبة اليت ينبغي له 

   1 )لشخصية الفاضلةتعلمها ميضي الطفل حثيثاً إىل اكتساب صفات ا
أن الدروس الدينية، والتردد على بيوت العبادة هلا يف نفس الصيب أعمق األثر، وأطيب  )لنك(ويؤكد الدكتور 

ومهما بلغت املساوئ، :( ويف ذلك يقول  ..الثمرات، كما أثبتت ذلك التجارب واملقارنة بني األطفال بعضهم وبعض
ماع إىل العظات الدينية، فإن هذه البيوت تساعدنا على غرس األسس السليمة اليت نلمسها يف أماكن العبادة، واالست

كما أا تساعد على غرس اإلميان باهللا واالعتقاد . للخطأ والصواب، واألعمال األنانية وغري األنانية يف نفوس األطفال
تمع، كي يبثوا األسس ولذا فهي ذات فائدة عظمى لآلباء وا. يف ناموسه اخللقي اإلهلي كمصدر لتلك األسس

وبناء على ذلك، ليس من املستغرب أن يدلنا االختبار السابق . الضرورية لتكوين اخللق القومي والشخصية الناجحة
الذكر على أن الطفل الذي يستمع إىل الدروس الدينية يتمتع بصفات شخصية أفضل ممن ال حيضرها، وأن الطفل الذي 

  .ية أحسن من الطفل الذي ال يذهب والداه إليهيذهب والداه إىل املعبد ذو شخص
وقد اتضح يل بعد دراسة كاملة لعشرة آالف شخص، أن أولئك الذين يواظبون على الذهاب إىل دور العبادة، 

  2 )كانوا ذوى صفات شخصية أفضل ممن ال يذهبون
ة، ولو مل يفهموا كل ما وال يقتصر على ذلك، بل يلح على التبكري بإعطاء هذه الدروس لألطفال وأعوادهم غض

  .يقال هلم، ويرى من اخلطأ واخلطر تأخري هذه الدروس الدينية إىل السن اليت يفهمون فيها
إن الوقت األمثل لتعليم الطفل كيف خيضع دوافعه لقيم عليا، هو السن اليت يستطيع فيها أن يتقبل ما يقال (: يقول

  .له دون أن يفهمه
م إرسال أوالدهم إىل الدروس الدينية، حىت يبلغوا السن اليت يفهمون عندها ما فإذا استقر رأي اآلباء على عد

يستمعون إليه، فهم يف احلقيقة يتبعون مبدأ هاماً، ألن الوقت يكون قد فات إلصالح ما فسد إذا بلغ الطفل السن اليت 
  3)يفهم ا كل ما حوله، فانه حينئذ يكون قد أضاع من عمره سنني مثينة

إن ميدان التعليم لفي مسيس احلاجة إىل مجع القيم واحلقائق األساسية ( :بقولهيثه عن التربية والتعليم وخيتتم حد
اليت تبحث يف الطبيعة البشرية وتصنيفها، حىت ميكن احملافظة على تلك التقاليد النبيلة اليت اكتسبها اجلنس البشرى، 

ولن جتد ما جيمع بني . سة الفكرية لنظام احلياة غري األنانيةووضعها يف املكان الالئق ا، وحىت ميكن إخضاع الغطر
  4 )تلك القيم املاضية القدمية واملثل احلاضرة احلديثة غري الدين

هذه شهادة من بعض قومك على جدوى ما : بعد أن ألقى علينا عبد اهللا هذه الكلمات توجه إىل يونسيف، وقال
  .ألسلوب الذي تفكر فيهإليك، وإىل من يفكر با هجاء به نبينا أوجه

من االحنراف إىل أي قبلة غري القبلة اليت وجهنا إليها  فقد حفظنا بفضل استظاللنا بأشعة مشسه .. أما حنن 
                                                

 .119 :العودة إىل اإلميان)  1(
 .123 :العودة إىل اإلميان)  2(
 .130 :العودة إىل اإلميان)  3(
 .181 :العودة إىل اإلميان)  4(
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  .وقام آباؤنا رغم فاقتهم وحاجتهم ا خري قيام.. ربنا، وأمرنا بالتوجه إليها 
أنفسهم وأهليهم من أن تلتهمهم نريان اجلاهليات، وبعدها  حيموالقد امتثلوا فينا أوامر اهللا اليت يأمر فيها عباده بأن 

 يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها مالئكَةٌ﴿ :قال تعاىل .. نريان العذاب 
هرا أَمم ونَ اللَّهصعال ي اددالظٌ شونَغرمؤا يلُونَ مفْعيو 6:التحرمي(﴾  م(  

والرجل راع يف ، كلكم راع ومسئول عن رعيته:( ل اقعن مسؤولية اإلنسان عن أهله وولده،  وقد أخرب 
    1)أهله ومسئول عن رعيته

   .2هآلبائنا من اهلدي ما جعلهم ميتلئون رمحة لنا يف هذا الباب، كما امتألوا رمحة يف غري وقد ترك 
وأْمر أَهلَك بِالصلَاة ﴿ :تطبيقا لقوله تعاىل .. وعلى احلرص عليها .. بتربية األبناء على الصالة  ومن ذلك أمره 

  )طه(﴾ )132(واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوى 
علموا الصيب الصالة لسبع سنني :( للتشدد مع األبناء يف شأن الصالة يدعو اآلباء  فقد قال رسول اهللا 

  3)واضربوه عليها ابن عشر سنني
   .ها هو يذكر دعوة حممد لضرب الصبيان.. ها .. ها : هنا قام يونسيف، وكأنه قد ظفر بضالته، وقال 

ه مرض استدعى أن يشرب دواء لو أن ولدك أصاب  –حضرة الربوفيسور الكبري  –أرأيت : ابتسم عبد اهللا، وقال
  أترى ذلك قسوة؟.. أو يرمتي بني يدي جراح ليعمل سكينه يف جسده الضعيف .. مرا 

  ولكن ما عالقة هذا ذا؟.. ال : قال يونسيف
أمرهم باحلوار معهم .. اآلباء أن يستعملوا كل األساليب اهلادئة املساملة مع أبنائهم  لقد أمر نبينا : قال عبد اهللا

  .. وأمرهم بأن يكونوا قدوة صاحلة هلم .. وأمرهم مبوعظتهم .. ناعهم إلق
  ..فإذا استنفذ اآلباء كل هذه الوسائل وغريها أباح هلم استعمال الشدة املضبوطة بالضوابط الشرعية 

  .. املسافة الزمنية بني األمر بالصالة، وبني الضرب على تركها  –حضرة الربوفيسور  - انظر
فإذا وصلوا إىل العشر، ومل يقتنعوا .. ويدربوهم عليها من ذلك السن .. اء أن يأمروهم لسبع اآلب لقد أمر 

  . بالصالة أو مل حيرصوا عليها أبيح لوالديهم حينذاك أن يستعملوا العنف املضبوط بالضوابط الشرعية
  وما عالقة هذا بالعملية اجلراحية؟: قال يونسيف
  جلراحية أو الدواء املر هو استئصال مادة الشر من املريض؟أليس غرض العملية ا: قال عبد اهللا
  .تستطيع أن تقول ذلك: قال يونسيف
  .وهذا هو نفسه دور ذلك التنبيه الذي أباح الشرع للوالد أن يستعمله إذا ما اضطر إليه: قال عبد اهللا
اإلسالم على احلث على الصالة ولكن أال ترى اقتصار .. وأنا ال يهمين هذا كثريا .. دعنا من هذا : قال يونسيف

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  1(
األبعاد الشـرعية  (بعنوان ) ة مقاصديةفقه األسرة برؤي(ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف كتاب خاص من سلسلة )  2(

 )لتربية األوالد
مـروا الصـيب   (: ولفظ أيب داود، هو حديث حسن : قال الترمذي. رواه أبو داود والترمذي وغريمها بأسانيد صحيحة)  3(

   )وإذا بلغ عشر سنني فاضربوه  عليها، بالصالة إذا بلغ سبع سنني 
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  .فقط قصورا تربويا
ولذلك فإن التربية اليت جاء ا .. وركن من أركاا .. الصالة جزء من أجزاء اإلسالم .. ال : قال عبد اهللا

  .إا تربية تشمل احلياة مجيعا جبميع مناحيها.. اإلسالم وحث عليها اآلباء وغريهم أعظم من أن تنحصر يف ذلك 
  .فحدثنا عنها: نسيفقال يو

***  
أخذ عبد اهللا حيدث يونسيف واحلضور عن املعاين التربوية الكثرية اليت جاء ا اإلسالم، واليت مشلت مناحي احلياة 

لقد زرت كثريا من البالد، واطلعت على الكثري .. إن ما تقوله عظيم : إىل أن قال يونسيف من غري أن يشعر 1املختلفة
  . لكين مل أر دينا وال فكرا وال ثقافة حتدثت عن هذا ذا التفصيل اجلميل.. ت بكثري من األديان من الثقافات، واختطل
لقد جئت إىل هذه البالد، وليس يل إال مهة : أن أقول لكم بكل صراحة –أيها اجلمع  –امسحوا يل : مث قام، وقال

  .ذه الدار، ومألا بكل ما أطقته من املغرياتولذلك أسست ه.. واحدة هي اقتالع اإلسالم من قلوب هؤالء األبرياء 
  .. لكين أرى أنه ال يقاوم هذ الدين شيء 

  .. وذلك ال يدل إال على أنه دين اهللا 
  .. وأنا أشهدهم من هذا احملل استسالمي هلذا اإلله العظيم الذي كنت أحاربه من حيث ال أشعر 

عسى ذلك .. را لإلسالم، ولتربية األبناء على اإلسالم وعالمة صدقي يف إسالمي وتوبيت أن أجعل هذه الدار دا
  .أن يقربين لريب، وأن ميسح تلك الذنوب اليت رانت على قليب منذ أخذت حربيت ورحت أحاربه

وقد صحت معهم بالتكبري من حيث ال .. وقد كرب اجلمع بعدها صغارا وكبار .. قال ذلك بشوق عظيم 
  .ديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممدوقد تنزلت علي حينها أنوار ج.. أشعر

  
  
  
   
  

                                                
، وهو )تربية األوالدلاألبعاد الشرعية (ر أن لنا كتابا خاصا يف هذا املوضوع، وهو مل نشأ أن نتحدث عن ذلك هنا باعتبا)  1(

 )فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة 
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  ثالثا ـ العجزة
الذي ذلك ..   1)برنارد بريمجان(كان قد أسسها صاحب لنا امسه .. سرت حنو دار للعجزة يف اليوم الثالث، 

  ) .. ملك بيوت املسنني(لقب أصحابنا طلق عليه ي
  .. ه يف الواليات املتحدة األمريكية وقد جاء تلك املدينة ليغرس فيها ما كان قد سبق أن غرس مثل

واليت كان آخرها دخوله السجن، ودفعه مبلغا كبريا غرامة على ما .. وقد استفاد من كل التجارب اليت مر ا 
  .استعمال املسنني شبكة لصيده الوافروقع فيه من التالعب باألموال، و

  .مميزا وغريبا مل أر مثله يف أي دار أخرىولكن باطنها كان .. كان ظاهر الدار لوحة من لوحات اجلمال 
أجلأم األيام إليها مرغمني ال  نلقد كانت كل دور العجزة اليت رأيتها يف حيايت ال حتوي إال الشيوخ املسنني الذي

ا ، ومل يقدموال حتوي إال شبابا ممتلئني جلدا وقوة) ملك بيوت املسنني(بينما رأيت تلك الدار اليت أسسها .. خمتارين 
  .إليها إال وهم ممتلئون رغبة واختيارا

  كيف ذلك؟: قلت
.. لقد كانت الدار مع ما فيها من املرافق خالية من أي مسن، فلم يكن فيها إال العمال واخلدم واملمرضون : قال

  .والذين اختاروا مبحض رغبتهم العمل يف هذا اال
  والشيوخ؟: قلت
والذي استفدت منه شعاعا جديدا من األشعة اليت اهتديت .. عنه هذا هو احلديث الذي أريد أن أحدثك : قال

  .ا إىل مشس حممد 
جالسا على كرسي من كراسي احلديقة، وقد أحاط به ) برنارد بريمجان(ويف تلك الدار رأيت .. يف ذلك اليوم 

  .فكسا وجهه سرباال من اليأس والقنوط.. اهلم واحلزن 
  سنني حزينا يائسا؟ما بال ملك امل: اقتربت منه، وقلت

                                                
  .للمسريي) املوسوعة اليهودية(استفدنا املعلومات املرتبطة ذه الشخصية من )  1(

رج هنـاك يف جامعـة يشـيفا ليصـبح حاخامـاً      وخت ،1929ولد يف ار وهاجر إىل الواليات املتحدة عام  ذكر أنه وقد
أرثوذكسياً، إال أنه ترك العمل الديين واجته حنو األعمال التجارية ودخل قطاع مالجئ ومصحات املسنني وهـو قطـاع يتمتـع    

إطار الـربامج  ونظراً ألن الدولة كانت تتحمل النسبة األكرب من نفقات رعاية املسنني يف  ..امش ربح عايل يف الواليات املتحدة
احلكومية املخصصة، جلأ بريمجان إىل تعظيم أرباحه من خالل تضخيم كشوف نفقات هذه املالجـئ واملصـحات املقدمـة إىل    

وقد تبني من التحقيقات الالحقة مدى حجم اإلمهال واألوضاع املتردية واملعاملة الال إنسانية اليت تلقاها . اجلهات احلكومية املعنية
  )يهودي يتوىل إدارة معسكر اعتقال(ن وهو ما أكد وصف بريمجان بأنه النزالء املسنو

وحرص على إقامة عالقـات وثيقـة بشخصـيات     ..كان من كبار املسامهني يف األنشطة الصهيونية واألنشطة اليهوديةوقد 
يتردد يف اـام اهليئـات أو    سياسية أمريكية واستغالل هذه العالقات لتمرير بعض مشاريعه أو التغاضي عن جتاوزاته، كما أنه مل

اجلهات املختصة اليت عارضت مشاريعه بأا معادية لليهود، وذلك يف الوقت الذي كان يقوم فيه باستنزاف املسنني من اليهـود  
  . .وغري اليهود وإهدار آدميتهم حتت عباءة اليهودية

على الربنامج األمريكي للرعاية الصحية وبتـهم   حيث أُدين بتهم االحتيال والنصب 1974وقد بدأ التحقيق مع بريمجان عام 
  .وحكم عليه بالسجن ملدة عام وأربعة أشهر وبغرامة كبرية. .الرشوة والتهرب الضرييب
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وأنا مع كل تلك املكاسب اليت كسبتها قد جلأت إىل هذه الديار اململوءة بالقسوة .. وكيف ال أيأس : قال
  .واألمل

بل كانوا إذا ما خريوا بني صحبيت .. لقد كنت يف أمريكا ملكا حقيقيا يرى يف الشيوخ عوضا عن أبنائهم 
مع أين وفرت هلم .. تراين اآلن يف هذه الدار قد قالين الشيوخ، وودعوين  وها أنت.. وصحبة أبنائهم اختاروا صحبيت 

  .كل ما حيتاجونه من ألوان الرعاية مما مل أوفر مثله لزبائين يف ذلك العامل املتحضر
  فما ترى سر ذلك؟: قلت
أرى من نت ولكن الذي أدريه أين يف تلك الديار ك.. إىل اآلن ال أزال ال أدري السبب .. لست أدري : قال

  ..عجائب التعامل مع املسنني ما مل أر مثله يف هذه الديار
يف حالة بائسة، فال يسأل الولد عن أمه وال أبيه، وال ينفق عليهما، ولو كانت العجزة يعيش  1في تلك الديارف

  !!وعفكم من رجل مسن وامرأة مسنة ميوتان يف أوربا وأمريكا يف كل عام من الربد واجل. .حاجتهما شديدة
قد تبقى اجلثة يف الشقة أياماً دون أن حيس ا أحد، إذ يعيش معظم هؤالء الشيوخ مبفردهم، فال يزورهم أحد بل 

  .2إال نادراً، وقد ال يرون إال مندوب الضمان االجتماعي يف كل شهر مرة
إن أكثر (: ء فيهاتقرير أعدته جلنة يف جملس النواب األمريكي، بعد دراسة استمرت ست سنوات جاوقد ورد يف 

يتعرضون إلساءات خطرية، فيضربون ويعذبون عذاباً جسدياً ) عاماً 65(من مليون مسن ومسنة، جتاوزت أعمارهم 
كما أن هذه اإلساءات، ليست مقتصرة على طبقة اجتماعية معينة، بل إا . .ونفسياً، وتسرق أمواهلم من قبل ذويهم

  )، يف املدن والقرى واألريافحتدث يف كل طبقات اتمع على حد سواء
بسلسلة وربطته أمام ) عاماً 81(أن امرأة قامت بتقييد أبيها البالغ من العمر( :ومن أبشع ما ورد يف هذا التقرير

وقد أكد التقرير أن اإلساءة للمسنني، تأخذ عدة أشكال، منها الضرب واإلمهال  !!احلمام، وأخذت تعذبه لعدة أيام
  )والشراب وقد يصل األمر إىل القتل أحياناًواحلرمان من الطعام 

ال أحد يدرك حىت اآلن أبعاد هذه املشكلة املرعبة، وال يرى أحد أن (: قائالً على هذا) كلودبري(علق النائب وقد 
يعترف مبا جيري، لقد جتاهلنا املشكلة ألا خميفة، لدرجة متنعنا من االعتراف بوجودها، وال نريد أن نصدق أن مثل 

  )اء، ميكن أن حتدث يف دولة متحضرةاألشي هذه
لقد تعودنا طوال : ( قائلة ) مالوير(أستاذة الدراسات العائلية يف جامعة  )سوزان ستايتمتر(الدكتورة  وقد حدثتين

تارخينا على اإلساءة للمسنني، إننا منيل إىل العنف البدين، وقد أصبح هذا جزءاً ثابتاً من طبيعة عائالت كثرية تسيء 
لمسنني، بالعنف واالضطهاد، وأصبح إمهاهلم وعدم الرفق م، أو حىت جندم من األمور الشائعة يف اتمعات ل

   3)األوربية
كان يعمل مناوباً يف أحد املستشفيات هناك، وكان قد تويف رجل مسن يف تلك الليلة عنده، وحدثين صديق يل 

                                                
  .السدحان اهللا عبد بن ناصر بن اهللالعبد  )رعاية املسنني يف اإلسالم(استفدنا املعلومات الواردة هنا من كتاب )  1(
  .، الطبعة الثالثة)37: (حممد علي البار، ص. د: انعمل املرأة يف امليز)  2(
  .، من مقال خلالد ابن ناجم الشريف)املسنون يف ديننا وحضارم(: بعنوان) 105(جملة األسرة، العدد )  3(
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فما كان من  ..عة الثانية عشرة ليالً، وعزاه بوفاة والده على وجلفأحب أن يعزي أسرة املتوىف، واتصل بولده يف السا
وماذا ! أتتصل يب يف هذه الساعة املتأخرة من الليل، لتخربين بوفاة والدي؟: االبن إال أن امتعض من هذا االتصال وقال

حني عوديت، من أجل استالم أنا مسافر صباحاً ملدة ثالثة أيام، ضعوه يف الثالجة، وسأراجعكم ..  !تنتظر مين أن أفعل؟
   1)اجلثة

كنت أعجب من أحد الشيوخ : ( قال يل.. كان هو اآلخر طبيبا يف بعض الدور اليت أسستها .. وحدثين آخر 
املرضى، الذين كنت أقوم بعالجهم يف أحد املستشفيات اليت كنت أعمل فيها، يف إحدى ضواحي مدينة لندن، فقد 

  .ابنه البار الذي ليس له نظري يف عامل اليوم كان الرجل ال ميل من الكالم عن
فأجاب ال، إنه موجود، ولكنه ال يأيت لزياريت إال يوم ! ومل أر ابنه يزوره أبداً، فسألته عن ولده، أمسافر هو؟

كان يأتيين كل يوم أحد حامالً معه باقة من الورود، ! تصور يا دكتور. .األحد، فقد عودين ذلك منذ سنني عديدة
  .سوياً لنضعها على قرب أمهونذهب 

إنين أستلم كذا من اجلنيهات، من . .ال أحد ينفق على أحد يف هذه البالد: قال! هل ينفق عليه؟: وملا سألته
الضمان االجتماعي، وهي ال تكاد تكفيين للقوت والتدفئة، ولكن هل هناك أحد يف الدنيا مثل ولدي، الذي يزورين 

  !)كل يوم أحد منذ سنوات؟
لصحف قصة الشاب الذي رضي أن يؤوي أمه العجوز يف بيته، مقابل أن تقوم خبدمته وخدمة يف بعض  وقرأت

  .هذا كرماً من هذا الولد البار بأمهقد اعتربت الصحيفة زوجته وأوالده، وتنظف بيته، و
وبينت . .جه، اعتقلت شاباً، قتل والده مبساعدة الطبيب الذي كان يتوىل عاليف بعض بالدناشرطة الأن  وقرأت

طمع يف أموال والده، ومن مث فقد وعد الطبيب املشرف على عالج والده حبصة  )يوسف زوهر(التحقيقات أن الشاب 
فقام طبيب املوت بفصل جهاز التنفس عن املريض، ووقف يرقب املغدور، وهو . .معتربة إن ساعده على قتل والده

  .2وقد وجهت الشرطة لالبن مة القتل مع سبق اإلصرار والترصد ..يلفظ أنفاسه األخرية، دون تقدمي أية مساعدة له
لن تطول األيام حىت .. بأس ال : قال ذلك، مث سار قليال يف أرجاء داره اخلاوية من املسنني، مث رجع إيل، وقال

  .لقد أرسلت من يسعى يل يف هذا السبيل.. يبدأ الشيوخ يف الوفود إىل هذه الدار 
***  

، فبدد )برنارد بريمجان(حىت دخل بعض الشيوخ الدار، فرأيت البشر قد كسا وجه قوله هذا  ىعلمل يطل الزمن 
  .ما كان فيه من ظلمات اليأس واحلزن

  .ها هو أول الفأل..  ؟أمل أقل لك: التفت إيل برنارد، وقال
  .له أي خدمةرأيت العمال مجيعا يسرعون إىل الشيخ حييونه، ويرحبون به، وكل واحد منهم حياول أن يقدم 

  .أهال ومرحبا بك يف بيتك بني أبنائك وخدمك وأطبائك: تربت مع برنارد حنو الشيخ، وسأله برنارد قائالاق
  .للمسنني) برنارد بريمجان(أهذه الدار اليت أسسها : رد الشيخ التحية، مث قال

                                                
  .328: املرأة بني اجلاهلية واإلسالم ص)  1(
  .ـه1424سنة ) 111(جملة اجلندي املسلم، العدد )  2(
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وعندنا ستنسى .. ية لكم هذه هي الدار اليت أسستها خلدمتكم، وتوفري كل أصناف الرعا.. أجل : قال برنارد
  .كل أمل، وستحضى بكل عناية

  .أرى أن هذه الدار حمل صاحل ليقضي املرء فيها ما بقي له من عمر.. جزيال شكرا : قال الشيخ
ومجيع العمال نبحث عن ) برنارد بريمجان(، فأسرعت مع )دار املسنني(ما قال ذلك حىت مسعنا ضجة خارج 

الناس قد اختلطت أصوام، فلم نفهم منها شيئا إال أم مجيعا كانوا يرددون اسم فوجدنا مجعا كبريا من .. سرها
  .الشيخ الوافد

لقد مسعنا أن رجال قد : بعد برهة توقفت األصوات، فسأهلم برنارد عن سرهم، وسر حضورهم، فقال أحدهم
  .وقد نا يف البحث عنه، فلم جند له أثرا.. قدم إليكم 

  وما تريدون منه؟.. ما شأنه؟ : قال برنارد
  .وهم مجيعا قدموا يبحثون عنه.. وهؤالء مجيعا إما أوالده أو أحفاده أو أقاربه .. هو والدي : قال الرجل

رجو أن تسمحوا لنا نفإن كان هذا الرجل عندكم، ف.. لقد حبثنا يف حمال كثرية إىل أن دلنا بعض الناس عليكم 
  .فقد صارت مظلمة منذ افتقدناه..  دارهونرجو أن تسمحوا لنا بإعادته إىل. .بلقائه

حنن ال نعرف من : قال برنارد، وقد خاف أن يكون الشيخ الذي يبحثون عنه هو ذلك الذي قدم قبل حني
  .فاذهبوا إىل حمل آخر.. تبحثون عنه 

مل أر ما قال ذلك حىت خرج الشيخ، فراح اجلميع يسرعون إليه حيتضنونه، ويقبلون يديه ورجليه يف منظر عجيب 
  .مثله يف حيايت

  .لقد قدم مبحض إرادته، فاتركوه ليعيش احلياة اليت يريدها.. ما تريدون من الشيخ : سأهلم برنارد
بربه واإلحسان هذا الذي أوصانا ربه .. هذا والدنا ..  ؟أتريد منا أن نغضب ربنا..  ؟كيف نتركه: قال أحدهم

  .. إليه
واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا  ﴿:فقال.. قرب إليه بالتقرب إليه هذا الذي قرن ربنا طاعته بطاعته، والت

  )البقرة(﴾ )36(.. وبِالْوالدينِ إِحسانا 
  )األنعام(﴾ )151(. .قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا ﴿ :وقال 
ما أَو كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحده﴿ :وقال 

واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي  )23(أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِميا 
  )اإلسراء(﴾ )24(صغريا 

إِلَي مرجِعكُم  اووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسنا وإِنْ جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهم﴿ :وقال 
  )العنكبوت(﴾ )8(فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

لوالديك إِلَي ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَن اشكُر لي و﴿ :وقال 
 ريصإِ) 14(الْموفًا ورعا ميني الدا فمهباحصا ومهعطفَلَا ت لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلَى أَنْ تع اكداهبِيلَ نْ جس بِعاتو

  )لقمان(﴾ )15(من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 
اثُونَ شهرا حتى إِذَا ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها وحملُه وفصالُه ثَلَ ﴿:وقال 
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أَنعمت علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا ترضاه  بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعني سنةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي
 نيملسالْم ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل حلأَص15(و ( نع زاوجتنلُوا وما عم نسأَح مهنلُ عقَبتن ينالَّذ كأُولَئ

  )األحقاف(﴾ )16(م في أَصحابِ الْجنة وعد الصدقِ الَّذي كَانوا يوعدونَ سيئَاتهِ
  .. وتقرن رضا اهللا برضاه .. هذا الذي وردت النصوص املقدسة الكثرية حتث على بره : قال آخر

ك وأباك، وأختك وأخاك، أم: ( يا رسول اهللا، من أبر ؟ قال : فقال ، أتى رسولَ اهللا ففي احلديث أن رجال 
    1)وموالك الذي يلي ذلك، حقا واجِبا، ورحما موصولة 

أنت ومالُك ألبيك، إن : ( يا رسول اهللا إنَّ يل ماالً وولَدا، وإن أيب يجتاح مايل، فقال: أتاه رجل، فقال و
   2)أوالدكُم من أطْيبِ كَسبِكُم، فكُلُوا من كَسبِ أوالدكُم

) فهل من والديك أحد حي ؟ : (أبايِعك على اهلجرة واجلهاد، أبتغي األجر من اهللا، قال : فقال وجاءه رجل، 
   3)فارجع إىل والديك فأحِسن صحبتهما: (قال ! نعم : قال ) فتبتغي األجر من اهللا؟: (نعم، بل كالمها حي، قال : قال

ا مفارجع إليهما، فأضحكْهما ك: (ت أبايِعك على اهلجرة، وتركت أبوي يبكيان، قال جئ: رجل فقال  هجاءو
   4)أبكَيتهما

: أبواي، قال : قال ) هل لك أحد باليمن؟: (فقال له   أنَّ رجالً من أهل اليمن هاجر إىل رسول اهللا وروي 
   5)ا فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإال فَربمهافارجع إليهم: ( ال، قال : قال ) أذنا لك ؟(

! نعم: قال ) هل لك من أم ؟: (يا رسول اهللا، أردت أن أغْزو، وقد جِئْت أستشريك، فقال : فقال رجل،  هجاَءو
  6)فالْزمها، فإن اجلنةَ عند رِجلها: ( قال 

: من أدرك والديه عند الْكبرِ : من يا رسول اهللا ؟ قال : قيل ) ، رغم أنفهرغم أنفُه، رغم أنفه:(  وقال 
   7)أحدهما أو كالمها مثَّ مل يدخل اجلنة

   8)إال أنْ جيده مملوكًا فيشتريه فَيعتقَه: ال يجزي ولَد والده : ( وقال
   9)الرب يف سخط الوالدرِضى الرب يف رضى الوالد، وسخطُ : ( قالو

بل ورد يف النصوص املقدسة أن حق الوالدين لن يضيع مطلقا ما دام هناك أي أثر .. ليس ذلك فقط : قال آخر
  .. هلما 

   1)إنَّ أبر البِر أنْ يصلَ الرجلُ أهلُ ود أبيه: (   قال رسولُ اهللا  ففي احلديث،
                                                

 .أبو داودرواه )  1(
 .أبو داودرواه )  2(
 .رواه اجلماعة، واللفظ ملسلم)  3(
 .داود والنسائيأبو رواه )  4(
 .أبو داودرواه )  5(
 .النسائيرواه )  6(
 .مسلمرواه )  7(
 .مسلم والترمذي وأبو داودرواه )  8(
 .الترمذيرواه )  9(
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هلْ لَك : (يا رسول اهللا، إين أصبت ذنبا عظيما، فهل يلَ من توبة ؟ فقال : ال فق  رجالً أتى النيب وروي أن 
    2)فَبِرها: ( نعم، قال : قال ) فهل لك من خالة ؟: ( ال، قال : قال ) من أم ؟

رسول يا : ، إذ جاءه رجل من بين سلمة، فقال بينا حنن جلوس عند رسول اهللا : مالك بن ربيعة قال وعن 
نعم، الصالةُ عليهما، واالستغفار هلما، وإنفَاذُ عهدمها : ( فقال ) هل بقي من بر أبوي شيٌء أبرهما بعد موما ؟:( اهللا 

    3)من بعدمها، وصلَة الرحمِ اليت ال توصلُ إال ما، وإكرام صديقهما
***  

يف النصوص املقدسة من احلديث عن حرمة الوالدين، ووجوب  بقي األبناء واألحفاد مدة، وهم يذكرون ما ورد
لقد نفر منكم ومن طريقة تفكريكم، فلو .. ما تريدون من الرجل : منهم، وقال) برنارد بريمجان(برمها، إىل أن ضاق 

  عندكم ما يبحث عنه ما جاء عندنا؟ أنه وجد
 أظن أم سينصرفون عنك لو مل تواجههم فال.. أخربهم بعدم رغبتك فيهم: قال ذلك، مث التفت للشيخ، وقال

  .بذلك
.. يا والدي .. ال بأس : أراد الشيخ أن يتحدث، فراح أحد أبنائه يقاطعه، والدموع جتري من عينيه، وهو يقول

تصرف لقد كنت أتصور أن ذلك .. لقد جئت أعتذر إليك .. ال تسمع ملا يقول هذا الرجل الذي يريد أن يبعدك عنا 
  .فافعل يب ما بدا لك.. وأنا اآلن رهن إشارتك يا والدي  ..ال يؤذيك 

أحبته  افلم يكن حيق يل أن أمنعك مم.. بل أنا الذي أعتذر إليك يا ولدي : سقطت دموع من الشيخ، قال بعدها
  .مما أباحه اهللا لك نفسك ورغبت فيه

دين واإلحسان هلما، وبني وجوب ال أفرق بني ما ورد يف النصوص املقدسة من الرب بالوال –جبهلي  –لقد كنت 
  .. طاعة األبناء آلبائهم 

  ..وأنه وحده الذي حيق له أن يرسم له منهج حياته .. أتصور أن حياة االبن ملك لألب  –جبهلي  –لقد كنت 
دون أن أهتم أو ألقي باال إىل .. ال أقرأ إال النصوص اليت حتث األبناء على رعاية آبائهم  –جبهلي  –ولقد كنت 

  .لنصوص اليت حتث اآلباء على رعاية أبنائهم وبرهم واإلحسان إليهما
ابن (وكان امسه .. لقد كان من ورثة النبوة .. ويف فترة غيايب عنكم قيض اهللا يل رجال صاحلا .. لكين 

   1)رحم اهللا والدا أعان ولده على بره:(  حدثين به قوله وكان مما ..  4)عوسجة

                                                                                                                                 
 .أبو داودرواه )  1(
 .الترمذيرواه )  2(
 .أبو داودرواه )  3(
أول شهيد من أنصار احلسني بعد احلملة األوىل، كان شيخاً كبري السن، وكـان  وهو ، )مسلم بن عوسجة(أشري به إىل )  4(

كان رجالً شجاعاً وجريئاً شارك يف الكثري من حروب املسلمني، وشهد مع علـي  وعنه،  ىورو صحابياً ممن رأى رسول اهللا 
  .كلّ غزواته

ويف  ..، وقد جعله مسلم بن عقيل حني ثار بالكوفة على رأس طائفة من مذحج واسـد  كان يف الكوفة يأخذ البيعة للحسني
ليلة عاشوراء ملا أوعز اإلمام احلسني أن يتخذوا ظالم الليل مجالً وينصرفوا وقف مسلم بن عوسجة موقفاً جريئاً وقـام متكلّمـاً   
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 :(فقال ،ليس يل والدان :فقال ،)بر والديك( :فقال ؟يا رسول اهللا من أبر :فقال،  النيب سألوحدثين أن رجال 
   2)بر ولدك كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق

وقد جئت إىل هذه الدار ألكفر عن سيئايت، .. امتألت حياء منك ومن إخوانك وغريه بعدما مسعت منه ذلك 
  .ليت ختتارواوألدعكم وما تشاءون من احلياة ا

فلم يكن يرضيين إال أن تسري حياتكم على املنهج الذي سارت عليه حيايت .. لقد شعرت أين كنت ثقيال عليكم
  .فليس لآلباء احلق يف أن يضعوا أبناءهم يف قوالبهم فلكل زمان حياته.. احلياة تستلزم التطور والتغري مع أن 

ومن اخلطأ الكبري أن ملك أو مل حكمتك .. أنت حكيمنا .. ال يا والدي : تقدم االبن من أبيه، وقال
  .وخربتك يف احلياة وجتاربك فيها

ولكين مع ذلك أشعر أن املوقف الذي وقفته معك خصوصا .. أنا لن أخبل عليكم بشيء من خربيت : قال األب
  .الشرعفال ميكنين أن أمنعك مما رغبت فيه نفسك ما دام قد أباحه لك .. كان موقفا خاطئنا 

فال حيق ملسلم .. كما أذنت لك يف غريه مما أباحه لك ربك .. فقد أذنت لك فيه .. ولذلك فسر على بركة اهللا 
  .. أن حيرم ما أحل اهللا  - مهما كانت مرتبته  –

  ..ونتيجة ملا رأيناه من تعظيم ربنا حلقوقنا رحنا نتصور أن لنا احلرية املطلقة يف كل شيء .. حنن اآلباء .. نعم 
وال حيق .. وحنن كلنا عباد اهللا.. والشرع شرع اجلميع .. فالرب رب اجلميع .. وهذا خطأ كبري وغرور عظيم 

  .ألي عبد كان أن يستذل غريه، أو يتعامل معه من موقع غري موقع العبودية الذي وضعه اهللا فيه وشرفه به
ولن يتحرك هؤالء مجيعا إال إذا سرت .. هنا  ولكين لن أحترك من.. أنا طوع أمرك .. حاضر يا أيب : قال االبن

  .فال ميكن لبيوتنا أن تستقر، وال لبالنا أن يستريح وأنت بعيد عنا.. معنا إىل ذلك العرش الذي وضعك اهللا فيه
ها أنت ترى حرص أوالدي على .. آسف يا ملك بيوت املسنني : ، وقال)برنارد بريمجان(التفت الشيخ إىل 

.. فأوالدي قد نصبوا يل عرشا يف بيوم ويف قلوم، وال ميكنين أن أختلى عن عرشي .. ذرين فاع.. الذهاب معهم 
  .وامسح يل أن أذهب لعرشي.. ولذلك سأدعك لعرشك 

***  
قال بعدها، .. ، فراح يتحرك حركات عشوائية )برنارد بريمجان(بعد هذا املوقف الذي رأيته بعيين ازداد إحباط 

سأستعمل كل وسائلي .. ولذلك انتظر .. أعلم أنك أنت السبب .. أنت هو السبب : راهوكأنه يهدد شخصا ال أ
وصورتك يف عيون الناس، وحبك يف قلوم، وذكرك يف .. فال ميكن هلذه الدار أن متتلئ .. ألصرف الناس عنك 

                                                                                                                                 
 ذلك سبعني مرة ما تركتك فكيف وإمنا هي قتلة واحـدة مث  واهللا لو علمت أين أقتل مث أُحيي مث أحرق مث أُذرى، يفعل يب(: وقال

  ) الكرامة إىل األبد
وعند القتال مل يتجرأ أحد من األعداء على مبارزته، فرضخوه باحلجارة وملا سقط على األرض وكان به رمق مشـى إليـه   

 -أوصـيك ـذا  (: ن مظاهر قال له مسـلم وملا اقترب منه حبيب ب. .احلسني وحبيب بن مظاهر، فدعا له احلسني وبشره باجلنة
 )موسوعة الغدير: انظر() فقاتل دونه حتى متوت -وأشار إىل احلسني

 .أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثوابرواه )  1(
وهـذه  ، ..)فكما أن لوالديك :(أبو عمر النوقايت يف كتاب معاشرة األهلني من حديث عثمان بن عفان دون قوله رواه )  2(

 .ن األصح وقفه على ابن عمرإ :رواها الطرباين من حديث ابن عمر قال الدارقطين يف العلل القطعة
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  .أفواههم
  .. وأنا قبلت احلرب .. أنت اآلن أعلنت احلرب علي 
سنحول جناحها .. منذ اليوم ستتحول هذه الدار إىل مركز ترفيه : ه مجيعا، وقالقال ذلك، مث نادى على عمال

  .وهكذا كل أجنحتها.. األول إىل سينما، وجناحها الثاين إىل مرقص 
  .ومن مل يشأ فالطريق أمامه.. فمن شاء منكم أن يستمر للعمل معي، فليستمر 

  .السهولةأتريد أن تتخلى عن لقبك العظيم ذه : قال بعض العمال
وما هذه إال معركة .. أحيانا حيتاج امللوك إىل الركوب على اخليل، وخوض غمار املعارك ): برنارد بريمجان(قال 

  . من املعارك اليت أحفظ ا وجودي، وأحافظ ا على عرشي
***  

ويتركون .. وقد رأيت مجيع العمال خيرجون معي .. خرجت ) برنارد بريمجان(بعد أن مسعت هذا احلديث من 
ويف وسط ذلك الصياح تنزلت علي أنوار جديدة اهتديت ا بعد .. ملك بيوت املسنني يصيح وحده ستريية وجنون 

  .ذلك إىل مشس حممد
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  رابعا ـ املتأملون
  .كنت قد مسعت به، لكين مل أتشرف برؤيته إال يف ذلك اليوم.. عجيب مستشفى سرت حنو .. يف اليوم الرابع 

  .تحول إىل غريهاتمتحولة ال تكاد تثبت على أرض أياما حىت أركان د كان هذا املستشفى يقوم على لق
  هذه القدرات؟كل كيف كانت له .. ما أغرب هذا : قلت
وكان .. وقد كان منصرا ..  )بات روبرتسون(يدعى  اأمريكهذا املستشفى من إبداع صاحب يل من  : قال

  ..1987عام لالنتخابات األمريكية لميارس السياسة، وقد رشح نفسه 
شبكة اإلذاعة (وهي تابعة ملنظمة  ،)عملية الربكة الدولية(تدعى من املنصرين منظّمة وقد أسس صاحيب هذا 

   )بات روبرتسون(صاحيب واليت يرأسها  ،)املسيحية
ضخم بكلفة وحتويلها إىل مستشفى طائر  ،)L-50-1011( املنظمة بتجهيز طائرة لوكهيد هذه قامت وقد 

مخسة وعشرين مليون دوالر، مزود جبميع املعدات الالزمة للعمليات اجلراحية والعالجية، حبيث جيوب مناطق كثرية يف 
  .وميكث يف مناطق حمددة وخمتارة ملدد تتراوح ما بني أسبوع إىل عشرة أيام ، ويقدم خدماته باّان ،العامل

  .وما أعظم كرم منظمته.. الرجل  ما أعظم كرم هذا.. ما شاء اهللا : قلت
ذلك الكرم حتول  ه، ومحل منظمته علىلكين عندما اكتشفت السر الذي محل.. لقدكنت أقول مثلك هذا : قال

  .يف عيين لؤما ليس يعدله لؤم
  كيف ذلك؟: قلت
انته، مث ديلقد كنت أمسع بأن هذا املستشفى الغريب مل يكن يقدم خدماته إال بعد أن يسأل املريض عن : قال

ضرورة البحث عن اخلالص يف رحاب املسيح، مث يعطى كمية حول و.. وحول املسيحية  يستمع حملاضرة حول املسيح
   .1 ويطلَب منه دراستها واحلضور إىل عنوان معين بعد أيام ،من الكتب والنشرات

  .كنت أمسع ذا، وال أستغربه، فلكل صاحب دين احلق يف أن يدعو لدينه
احلق يف أن يدعو لدينه، ولكن ليس لديه أي حق يف  ئفللمر.. ذي حول صورا يف عيين هو التزييف ولكن ال
  .أن يزور احلقائق

وقد فوجئت عندما رأيت .. بدأت احملاضرة .. وبعد أن حضرت مجوع كثرية من املرضى .. يف ذلك اليوم 
  .مألين أملا وقد كان ذلك ما.. لقد كان رجال أعرفه متام املعرفة .. احملاضر

  .. أو هو الشيطان نفسه .. كالشيطان الرجل لقد كان ذلك 
وكانت له طرق مميزة .. كان يف فترة احلكم النازي يقوم بتجاربه على التوائم قد و).. الدكتور منجل(كان امسه 

مها أحياناً ليدرس أثر يفصل التوأمني ويضعهما يف غرفتني منفصلتني، مث يعذب أحدكان من جتاربه أنه فقد  .. يف جتاربه
إن (: قال برميو ليفيحىت أن . .عملية التعذيب على اآلخر، بل كان يقتل أحدمها لدراسة أثر هذه العملية على اآلخر

  )أملانيا النازية هي املكان الوحيد الذي كان بوسع العلماء أن يدرسوا فيه جثىت توأمني قُتال يف نفس اللحظة
                                                

 –هل املنصرون أوىل؟، الشيخ خالد بن عبد الرمحن الشايع، الرسالة، صدرت عن أطباء احلرمني مبناسبة املؤمتر الثالـث  )  1(
  .هـ1423رجب 
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منجل على التوائم ال تزال أهم الدراسات يف هذا اال، وال تزال اجلامعات  ن دراساتوقد علمت بعد ذلك أ
األملانية واألمريكية تستفيد من النتائج اليت توصل إليها الباحثون العلميون األملان يف ظروف فريدة مل تتح لعلماء غريهم 

ومات مت احلصول عليها يف مثل هذه وقد أُثريت مؤخراً قضية مدى أخالقية االستفادة من معل. .من بعدومن قبل 
  .1الظروف التجريبية اجلهنمية، وذه الطريقة املوضوعية الشيطانية

أره، ومنهم من مل ..  رأيتهمنهم من .. بل كان معه نفر كثري .. مل يكن الدكتور منجل فريدا يف هذا الباب 
  .. الكثري من آثارهم املؤملة القاسية ولكين مسعت به، ومسعت ب

  . .دون ختدير ليدرس أثرهاملرضاه يقوم بعمليات استئصال من  منهم كان
   .. يف احلرب مالختبار فعاليتهمنهم من يطلق الرصاص عليهم وكان 
   ..لغازات سامة يف عمليات اختباريةمنهم من يعرض مرضاه وكان 

خالهلا أن يظل حياً وهو على  يف غرفة مفرغة من اهلواء ملعرفة املدة اليت يستطيع اإلنسانوكان منهم من يضعهم 
وكان األوكسجني يقلل تدرجيياً وخيفض الضغط، فتزداد آالم خنازير التجارب . .ارتفاعات عالية أو بدون أوكسجني

كما كان الضغط الداخلي على أغشية . .البشرية شيئاً فشيئاً حىت تصبح آالماً ال ميكن احتماهلا حىت تنفجر رئام
  .م عذاباً يوصلهم إىل حد اجلنونطبالت اآلذان يسبب هل

عدداً من . إس. برجر، التابع إلدارة اإلس. وقد اختار د ،أجرى جتارب على أخماخ الضحايامن وكان منهم 
مت إرساهلم ملعسكر أوشفيتس مث قتلهم بناء ) يهودية 30آسيويني ـ  4يهودياً ـ بولنديان ـ  79(العينات البشرية 

اذ الدكتور هريت الذي أبدى رغبة علمية حقيقية يف تكوين جمموعة كاملة وممثلة من على طلب عامل التشريح األست
  . .)كما كان مهتماً بدراسة أثر الغازات اخلانقة على اإلنسان(اهلياكل العظمية اليهودية 

  .أما الدكتور برجر نفسه فكان مهتماً باآلسيويني ومجامجهم، وكان حياول أن يكون جمموعته اخلاصة
و أن عملية مجع اجلماجم هذه وتصنيفها مل تكن نتيجة ختطيط حمكم، وإمنا نتيجة عفوية للرؤية النفعية ويبد

، فقال )اليت ال تستحق احلياة(إذ ورد إىل علم الربوفسور هالريوفوردن أنباء عن إبادة بعض العناصر البشرية  ..املادية
، )ء، فلماذا ال تعطوننا أخماخهم حىت ميكن استخدامها؟إن كنتم ستقتلون كل هؤال(: للموظف املسئول بشكل تلقائي

ويقول الربوفسور املذكور إنه أعطاهم بعد  ..عدد ال حيصى، كلما زاد العدد كان أفضل: كم تريد؟ فأجاب: فسأله
وكم كانت فرحة الربوفسور حينما وجد أخماخ معوقني  ..ذلك األمحاض الالزمة والقوارير اخلاصة حبفظ األخماخ

وقد الحظ  )..أخماخ أطفال مصابة بأمراض الطفولة أو تشوهات خلقية(و ،)يف غاية اجلمال، على حد قوله(ني عقلي
أحد العاملني يف مركز من مراكز البحوث أن عدد أخماخ األطفال املتوفرة إلجراء التجارب أخذت تتزايد بشكل 

  .مراض املخملحوظ، ونتيجةً هلذا مت احلصول على مواد مهمة تلقي الضوء على أ
ته ر النازي كالوس الذي اكتشف البعض أنه يعيش مع سكرتريوومن أطرف األمثلة املوضوعية قضية الربوفس

ولذا كان  ،وهي أنه ال ميكنه أن يعيش بينهم ،نه يواجه مشكلة يف دراسته لليهودذكر أاليهودية، ويف دفاعه عن نفسه 
 (عن قرب، فهي بالنسبة له مل تكن سوى موضوع للدراسة فكان يراقبها عليه أن حيصل على عينة ممثِّلة ميكنه دراستها 

                                                
   ..املوسوعة اليهودية للمسريي: انظر)  1(
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   1)وكيف تقوم بتركيب اجلُمل ،وكيف تستجيب للناس ،كيف تأكل
انتبهت إليه، فرأيت الدموع تفيض من .. بعد أن طاف خيايل بتلك الذكريات األليمة اليت حكيت لك بعضها 

.. أن تلك الدموع كانت تغسل تلك القسوة اليت كان قلبه مشحونا او.. فحسبت أن قلبه قد الن بعد شدة .. عينيه 
  .لكين ما إن مسعت السموم اليت تفوه ا لسانه حىت يئست منه

وال للراحة أن .. لن ميكن للعافية أن تزور أجسادكم .. امسعوين جيدا : لقد مسعته يقول للمرضى املتأملني أمامه
  .. املسيح حتل بأرواحكم إال بعد أن حتلوا يف 

  ..  2املسيح هو الوحيد يف العامل الذي لديه الشفاء الذي عجز مجيع صيادلة الدنيا أن جيدوه
مجيع املرضي الذين قُدموا إليه من مجيع األمراض مهما كانت أنواع أمراضهم ومهما كان املسيح قد شفي ل
واألمراض اليت شفوا املسيح، الذين شفاهم مناذج لبعض املرضي ، وألزيد من يقينكم مبا ذكرت، سأذكر لكم عددهم
  : منها

وطلب من الرب  ،فقد شفى ابن خادم امللك الذي كان مريضا باحلميفمن األمراض اليت شفاها املسيح، احلمى، 
  . 3فشفي ابنه يف تلك اللحظة ،) ابنك حي. اذْهب :(يسوع املسيح أنْ يذهب إيل بيته ليشفيه، فقال له

فَوقَف فَوقَها . فَسأَلُوه من أَجلها. وكَانت حماةُ سمعانَ قَد أَخذَتها حمى شديدةٌ( :أيضامسعان شفي محاة كما 
  ) 39 - 4/38: قالو( ) وفي الْحالِ قَامت وصارت تخدمهم! وانتهر الْحمى فَتركَتها

مقعدين ومفلوجني؛ فقد شفي مريض بركة بيت اليت شفاها داء الشلل، فقد شفى املسيح ومن األمراض اخلطرية 
فَحاالً برِئ ). احملْ سرِيرك وامشِ. قُمِ( :حسدا الذي أقعده املرض يف الفراش مدة مثان وثالثني سنة عندما قال له

   4)اإلِنسانُ وحملَ سرِيره ومشى
( ) فَقَام ومضى إِلَى بيته!) قُمِ احملْ فراشك واذْهب إِلَى بيتك( :الفاجل عندما أمره قائالً وشفي مفلوج من مرض

  ) 7- 9/6:مىت
وشفي عبد قائد املئة من الفاجل، وكان قائد املئة هذا يؤمن أنَّ املسيح يستطيع أنْ يشفي عبده بكلمة دون أنْ 

فشفي غالمه يف تلك  ،)ست مستحقّاً أَنْ تدخلَ تحت سقْفي لَكن قُلْ كَلمةً فَقَطْ فَيبرأَ غُالَمي يا سيد لَ( :يذهب إليه
  . 5الساعة

  )12/13:مىت() فَعادت صحيحةً كَاُألخرى. فَمدها ،) مد يدك( :وشفي رجالً يده يابسة فقال له
وكانت الشياطني عندما تراه  ،كان يخرِج الشياطني بكلمة األمر منهفقد اح النجسة؛ الشياطني واألروأما إخراج 

وكَانَ في الْمجمعِ رجلٌ بِه ( :تصرخ مرتاعة ومرتعبة وتتوسل إليه أنْ ال يرسلها إيل اجلحيم قبل املوعد، يقول الكتاب
                                                

   ..املوسوعة اليهودية للمسريي: ظران)  1(
من هذه السلسلة، وقد قارنـا هـذه   ) معجزات حسية(الكالم الذي سنذكره هنا ذكرناه أو ذكرنا قريبا منه يف رسالة )  2(

   ..باملرضى احلسية املرتبطة بالدعاء، أما هنا فنقارا برمحة النيب  النصوص هناك مبعجزات النيب 
  ) 54-4/46:حنايو( كما يف)  3(
  ) 9-5/1: حنايو( كما يف )  4(
  ) 13-8/5:مىت( : انظر)  5(
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: أَنا أَعرِفُك من أَنت! أَتيت لتهلكَنا! ما لَنا ولَك يا يسوع الناصرِيآه : (روح شيطَان نجِسٍ فَصرخ بِصوت عظيمٍ
 .فَصرعه الشيطَانُ في الْوسط وخرج منه ولَم يضره شيئاً ،) اخرس واخرج منه :(فَانتهره يسوع قَائالً).  قُدوس اِهللا

نيلضاً قَائعب مهضعونَ بباطخوا يكَانيعِ وملَى الْجةٌ عشهد تقَعةُ :(فَومالْكَل هذا هم ! احواَألر رأْمي ةقُوو لْطَانبِس هَألن
جرخةَ فَتجِس36- 4/33: قالو) (الن(  

ا ( :وأخرج الشيطان من أخرسٍ جمنونما هيمفوهإِلَي وهمونٌ قَدنجم سرانٌ أَخسإِذَا إِن انارِجخ . رِجا أُخفَلَم
نيلقَائ وعمالْج بجعفَت سراَألخ كَلَّمطَانُ تييلَ: (الشائري إِسذَا فثْلُ هقَطُّ م رظْهي 33- 9/23: مىت( ) !لَم  (  

ولَما خرج إِلَى اَألرضِ استقْبلَه رجلٌ من الْمدينة ( :جمنون كورة اجلدريني من الشياطني من اكبري اوأخرج عدد
ه فَلَما رأَى يسوع صرخ وخر لَ. كَانَ فيه شياطني منذُ زمان طَوِيلٍ وكَانَ الَ يلْبس ثَوباً والَ يقيم في بيت بلْ في الْقُبورِ

َألنه أَمر الروح النجِس أَنْ )  أَطْلُب منك أَنْ الَ تعذِّبنِي! ما لي ولَك يا يسوع ابن اِهللا الْعلي : (وقَالَ بِصوت عظيمٍ
انساِإلن نم جرخي.. وعسي أَلَه؟: (فَسكما اسلَجِئُونُ: (فَقَالَ) م .(َألنَّ شيهف لَتخةً دريكَث نياطأَنْ الَ . ي هإِلَي طَلَبو

ةاوِيابِ إِلَى الْهبِالذَّه مهرأْمازِيرِ  ..يني الْخف لَتخدو انساِإلن نم نياطيالش تجر32- 8/27: قالو( )فَخ (  
  ) 30- 7/24:قسمر(  ن كما يفوشفى ابنة امرأة فينيقية سورية من اجلنون

وإِذَا امرأَةٌ كَانَ بِها روح ضعف ثَمانِي عشرةَ سنةً وكَانت منحنِيةً ولَم تقْدر أَنْ ( :وشفى امرأة ا روح ضعف
ووضع علَيها يديه فَفي الْحالِ ). من ضعفك يا امرأَةُ إِنك محلُولَةٌ: (فَلَما رآها يسوع دعاها وقَالَ لَها. تنتصب الْبتةَ

  ) 13- 13/11: قالو( )استقَامت ومجدت اَهللا 
: مىت( ) فَانتهره يسوع فَخرج منه الشيطَانُ( :وشفى غالما به روح شيطان كان الشيطان يصرعه وميزقه

17/17 - 18 (  
، وقد ذكر الكتاب املقدس حديث هذا وطهرهم من برصهم ى،الربصاملسيح  شفىوفوق هذا كله، فقد 

 :(فَمد يسوع يده ولَمسه قَائالً).  يا سيد إِنْ أَردت تقْدر أَنْ تطَهرنِي: (وإِذَا أَبرص قَد جاَء وسجد لَه قَائالً:( األبرص
رفَاطْه أُرِيد  .(لْولو هصرب رطَه 3 - 8/2: مىت( ) قْت (  

وفيما هو داخلٌ إِلَى قَرية استقْبلَه عشرةُ رِجالٍ برصٍ ( :شفاء عشرة برص آخرينالكتاب املقدس كما ذكر 
وفيما هم ).  اذْهبوا وأَروا أَنفُسكُم للْكَهنة :(مفَنظَر وقَالَ لَه).  يا يسوع يا معلِّم ارحمنا : (فَوقَفُوا من بعيد وصرخوا

  )  14- 17/12: قالو( ) منطَلقُونَ طَهروا
حينئذ لَمس ( :فتح أعني العميان مبجرد ملس أعينهم، كما حدث مع أعمينيويذكر الكتاب املقدس أن املسيح 

: قسمر( كما يف ، وشفى أعمي يف بيت صيدا ) 31- 9/27: مىت)(  انِكُما ليكُن لَكُمابِحسبِ إِمي: (أَعينهما قَائالً
8/2 -26 (  

تفَلَ علَى اَألرضِ وصنع من التفْلِ ( :أعمي بعد أنْ خلق له عينني من طني اشفي مولودواألخطر من ذلك كله أنه 
فَمضى واغْتسلَ . الَّذي تفِْسريه مرسلٌ).  اذْهبِ اغْتِسلْ في بِركَة سلْوام: (الَ لَهوقَ. طيناً وطَلَى بِالطِّنيِ عينيِ اَألعمى

  .خلق له عينني من طني كما خلق آدم من تراب األرضذا يدل على أنه ه، ف) 7 - 9/6:حنايو( ) وأَتى بصرياً
صرخان لكي يشفيهما بلمس أعينهما، يقول وكانا ي ،وأعمي آخر كان معه ،وشفي بارتيماوس األعمي
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    1) فَتحنن يسوع ولَمس أَعينهما فَللْوقْت أَبصرت أَعينهما فَتبِعاه( :الكتاب
تي وامرأَةٌ بِنزف دمٍ منذُ اثْن:( كثرية أخرى مثل شفاء املرأة النازفة الدم اأمراضـ إىل جانب هذا كله ـ وشفى 

 دأَح نفَى مشأَنْ ت رقْدت لَماِء وبَألطا لهتيشعكُلَّ م فَقَتأَن قَدةً ونةَ سرشع (افِْسهي نف ا قَالَتهَألن) : هبثَو تسسإِنْ م
يتف9/21: مىت)(  فَقَطْ ش  .(اهمد فزن قَفالِ وي الْحفَف .وعسفَقَالَ ي) :نِيسي لَمنِ الَّذنِي  ( 000!)مسلَم قَد

  )48- 8/43: قالو)(  واحد َألني علمت أَنَّ قُوةً قَد خرجت مني
). إِفَّثَا :(وقَالَ لَه وضع أَصابِعه في أُذُنيه وتفَلَ ولَمس لسانه ورفَع نظَره نحو السماِء وأَنَّ( وشفي أصم أعقَد بأنْ 

حفَتيماً. أَيِ انقتسم كَلَّمتو انِهساطُ للَّ رِبحانو اهأُذْن تحفَتان قْتلْول35- 7/33: قسمر() و (  
  ) 4- 14/1: قالو( )فَأَمسكَه وأَبرأَه وأَطْلَقَه ( وشفي مريضاً باإلستسقاء 

وإنْ كان  ،الرب يسوع املسيح من كم كبريٍ ال ميكن حصره مل يدون يف اإلجنيل تفصيالًملا صنعه قليلة هذه مناذج 
وآيات أُخر كَثريةً صنع يسوع قُدام تالَميذه لَم تكْتب في هذَا ( يذكر بصورة إمجالية، يقول القديس يوحنا بالروحِ 

وأَشياُء أُخر كَثريةٌ صنعها يسوع إِنْ كُتبت واحدةً واحدةً فَلَست أَظُن أَنَّ الْعالَم نفْسه  (، ) 20/30: حنايو( ) الْكتابِ
  ) 21/25:حنايو(  )يسع الْكُتب الْمكْتوبةَ 

ا كانت أنواع هذه فقد شفي مجيع املرضي الذين قدموهم إليه من مجيع أنواع األمراض مهما كان عددهم ومهم
لْمسوا هدب ثَوبِه فَأَرسلُوا إِلَى جميعِ تلْك الْكُورة الْمحيطَة وأَحضروا إِلَيه جميع الْمرضى وطَلَبوا إِلَيه أَنْ ي( األمراض 

  ) 36- 14/35: مىت()فَجميع الَّذين لَمسوه نالُوا الشفَاَء . فَقَطْ
وكَانت الْمدينةُ كُلُّها . ولَما صار الْمساُء إِذْ غَربت الشمس قَدموا إِلَيه جميع السقَماِء والْمجانِني:( مرقس ويف

كَثريةً ولَم يدعِ الشياطني يتكَلَّمونَ  فَشفَى كَثريِين كَانوا مرضى بِأَمراضٍ مختلفَة وأَخرج شياطني. مجتمعةً علَى الْبابِ
فُوهرع مه34- 1/32:قسمر( ) َألن (  
ي فَجاَء إِلَيه جموع كَثريةٌ معهم عرج وعمي وخرس وشلٌّ وآخرونَ كَثريونَ وطَرحوهم عند قَدم: ( ويف مىت

وعسي . مفَاه( ، وفيه) 15/30: مىت(  )فَش: ةمبِكَل احواَألر جرفَأَخ ريِينكَث انِنيجم هوا إِلَيماُء قَدسالْم ارا صلَمو
مفَاهى شضرالْم يعمجةَ:( ، وفيه) 8/16: مىت( )وورِييعِ سمي جف هربخ قَ. فَذَاعالس يعمج هوا إِلَيرضاءِ فَأَحم

 مفَاهفَش فْلُوجِنيالْمو نيوعرصالْمو انِنيجالْمو فَةلتخاعٍ مجأَواضٍ وربِأَم ابِنيص( ، وفيه) 4/24: مىت( )الْم: هتبِعتو
عهم عرج وعمي وخرس وشلٌّ فَجاَء إِلَيه جموع كَثريةٌ م:( ، وفيه)12/15: مىت( ) جموع كَثريةٌ فَشفَاهم جميعاً

وعسي يمقَد دنع موهحطَرونَ وريونَ كَثرآخو . مفَاهي :( ، وفيه) 30/15: مىت( )فَشف جرعو يمع هإِلَي مقَدتو
 مفَاهكَلِ فَشيريِ:( ، وفيه) 21/14:مىت()الْهفَى كَثش كَانَ قَد هاٌءَألند يهف نكُلُّ م هسلْميل هلَيع قَعى وتح ين ( )

وفي تلْك الساعة شفَى كَثريِين من أَمراضٍ وأَدواٍء وأَرواحٍ شريرة ووهب الْبصر لعميان :( ، وفيه)3/10: قسمر
ريِين7/21: قالو(  ) كَث (  

*** 
  ؟..  املمتلئة بالربكة من منكم يريد أن تشفيه يد املسيح: فت للجمع، وقالقال ذلك، مث الت

                                                
  ) 43-18/35: قالو ؛52-10/46:قسمر ؛39-34/ 20:مىت(  :انظر)  1(
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ال ميكنكم أن تنعموا بشفاء املسيح إال بعد .. ليس بالسهولة اليت تتصوروا .. ال : قبل أن ينتظر أي جواب، قال
فال ميكنكم أن ..  )احممد(ذلك الذي تدعونه .. أن تتخلصوا من ذلك الكابوس الثقيل الذي جيثم على أرواحكم 

  .تظفروا باملسيح، وأنتم مقيدون بأغالل حممد
بل رأيت املقعدين قاموا، والذابلني قد دبت يف وجوههم مياه .. هنا رأيت وجوه املرضى تتغري تغريا شديدا 

  ..احلياة
مل بغرور  راح يقوللذلك .. متصورا أن ذلك كان من وحي كلماته ينتفض ملا رآه،  الدكتور منجلبوإذا 

  وال ينشر احلياة يف الفانني الذابلني غري ذكرى املسيح؟.. ال يقيم املقعدين إال املسيح .. أمل أقل لكم : يستطع أن خيفيه
حضرة  –إن كان دواؤكم الذي تريدون أن تصفوه لنا : قام بعض املرضى، وقال، والغضب باد على وجهه

.. ومنوت مرضى.. بل حنن نرضى أن نعيش مرضى .. دواءكم  فنحن ال حنتاج.. مرتبط باالبتعاد عن حممد  - الطبيب 
  .. حلظة واحدة  وال نرضى أن يغيب عنا حممد .. بل نرضى أن نذوق كل اآلالم 

وبذكر لقائنا به يف ذلك اليوم العظيم الذي نتشرف بالشرب من يده .. إننا ال ننعم يف هذه الدنيا إال بذكراه 
  .. الشريفة 

  .. أعظم دواء لنا هي  إن ذكرى حممد 
واليت تنسينا كل أمل حيتضن .. إن وجهه السمح اجلميل املمتلئ بأنوار اإلميان هو العافية اليت تنعم ا أرواحنا 

  .أجسادنا
فنحن الذين فنينا يف حب حممد .. وسر عنا .. فلذلك خذ دواءك امللطخ بسموم احلجب عن حممد ودين حممد 

  .تتلطخ بأي سم يبعدنا عنهال نرضى ألرواحنا وأجسادنا أن 
.. هذه احلالة أعرفها جيدا.. ال بأس : رأيت وجه الدكتور منجل تغري تغريا شديد، لكنه أراد أن خيفي تغريه بقوله

  .. سبق يل أن رأيت مثلها كثريا 
وب تلك األجناس اليت تذ.. وهي منتشرة لألسف يف األجناس الدانية .. هذه احلالة مرض من األمراض النفسية 

  .. يف زعمائها وقادا الروحيني منشغلة عن حياا ومصريها حبياة غريها ومصريها
نا كلنا إف.. فما العالج هلذا املرض : قام رجل من اجلمع، وقال بنوع من السخرية مل يلتفت هلا الدكتور منجل

  ؟فنحن من األجناس اليت حتدثت عنها.. مصابون به 
إرادة جتعلكم .. فقط حيتاج منكم إىل إرادة .. العالج بسيط .. العالج  لقد ذكرت لكم: قال الدكتور منجل

  .وتسقيكم بالسراب.. تقطعون تلك احلبال اليت تصلكم بالوهم 
ما قال الدكتور منجل هذا حىت وفد إىل اجلمع رجل هو كالشمس، أو قريب من الشمس، كان أشبه الناس 

، عندما وصل إىل 1)علي الرضا(رهم، وقد علمت بعد ذلك أن امسه برجال اهللا من الورثة الذين ذكرت لك بعض أخبا

                                                
حسـب مـذهب    –االثنا عشـر   خلفاء الرسول سليل النبوة ، ومعدن الرسالة ، وينبوع العلم ، ثامن إىل أشري به )  1(

  –رضوان اهللا عليهم مجيعا  –الرضا  االمام علي بن موسى -اإلمامية 
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  .دعنا من كل هذه األحاديث العامة حضرة الدكتور منجل: الس راح يصيح بصوت عال، وكأنه كان حاضرا معنا
رأيت وجه الدكتور منجل تغري تغريا شديدا، فقد تعجب أن ينطق هذا الرجل الغريب بامسه، ولعله خشي أن 

  .. لما مبا كان يفعله، فخشي الفضيحة لذلك يكون م
تلك احلقيقة اليت ال تستطيع األلفاظ الرنانة  –حضرة الدكتور  –عد بنا إىل احلقيقة : استأنف الرضا كالمه قائال

  .وال يستطيع سحر األلفاظ أن يصرف الوجوه عنها.. أن تتالعب ا 
  ماذا تريد بالضبط؟ ..مل أفهم قصدك: تنفس الدكتور منجل الصعداء، مث قال

فما براهينك .. والدعاوى حتتاج إىل الرباهني الدالة عليها .. لقد أتيتنا بدعوى، وتريد منا تصديقها : قال الرضا
  ؟1على دعواك

لقد ذكرت يف دعواك أن اإلسالم ونيب اإلسالم ميتلئ : مل جيد الدكتور منجل ما جييب به، فبادر الرضا يقول
  .وهذا يستدعي أن تأيت من نصوص اإلسالم املقدسة ما يربهن على ذلك.. رضى واملتأملني قسوة على املبتلني وامل

  أال يكفي إلثبات ذلك ما ورد يف هذه النصوص اليت تزعم هلا القداسة من متجيد املرض؟: قال الدكتور منجل
أهل البالء الثواب لو أن  يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى (:قوله أمل تقرأ ما ورد يف احلديث عن نبيكم
إذا ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب : إن اهللا قال:( وقوله يف حديث آخر ..  2)جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض

  وغريها من النصوص؟..  3)عوضته منهما اجلنة، يريد عينيه
ا من األسباب ما يوقعهم يف وكأا تدعو الناس ألن ميارسو.. أال ترى أن هذه النصوص متجد البالء واملرض 

  املرض؟
  أال ترى أن ذلك هو قمة القسوة والظلم والتضليل؟

فاترك يل الفرصة ألعرفك حبقيقة .. لقد عرفت سر ما وقعت فيه من الشبهة.. ال بأس : ابتسم الرضا، وقال
  .يهااملقاصد اليت دلت عليها هذه النصوص، فمن اخلطأ أن نقطع النصوص عن مواردها اليت قيلت ف

  .فكلي آذان صاغية.. تكلم : قال الدكتور منجل
أنتم تعرفون أن الطريق األمثل للتعامل مع النصوص املقدسة : أنفاسه، مث نظر إىل اجلمع، وقال الرضااستجمع 

فكالم اهللا وكالم رسوله .. واالستفادة منها هو اإلملام ا مجيعا، ال ضرب بعضها ببعض، أو تقدمي بعضها على بعض 
 يكمل بعضه بعضا، ويدل بعضه على بعض.  

ثُم أَنتم ﴿ :لقد ذم اهللا تعاىل من يأخذون ببعض الكتاب ويدعون بعضه، فقال خمربا عن بين إسرائيل مبكتا هلم 

                                                                                                                                 
 صحة حفظ أصول أراد معرفة وقد روي يف سبب تأليفه هلا أن املأمونوقد اخترناه يف هذا احملل لرسالة طبيبة طيبة تنسب إليه 

 ، طلـب ال وكـرر  ، ذلك الرضا بيان االمام من فطلب ، العذب منبعها من مستقاة واالدوية واالشربة باألغذية وتدبريه ، املزاج
  .الذهب مباء تكتب بأن أمر املأمون اىل وصلت فلما ، الرسالة هذه اليه فكتب
بعض ما يذكر يف هذا الباب من دعاوى، وقد رددنا عليها هناك، وال حنتاج هنـا إىل  ) معجزات علمية(ذكرنا يف رسالة )  1(

  .ر عن التفاصيلإعادة طرحها، بل نكتفي ببيان رمحة اإلسالم العامة يف هذا الباب بغض النظ
  .وقال هذا حديث غريب ،الترمذي رواه )  2(
  .رواه البخاري والترمذي)  3(
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ثْمِ والْعدوان وإِنْ يأْتوكُم أُسارى تفَادوهم هؤلَاِء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا منكُم من ديارِهم تظَاهرونَ علَيهِم بِالْإِ
فْعي ناُء مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكعونَ بِبنمؤأَفَت مهاجرإِخ كُملَيع مرحم وهي وف يزإِلَّا خ كُمنم كلُ ذَل

 مويا وينالد اةيلُونَ الْحمعا تملٍ عافبِغ ا اللَّهمذَابِ والْع دونَ إِلَى أَشدري ةاميالبقرة(﴾ )85(الْق(  
وأخرب أن يف كالم اهللا ما ميكن أن جيد فيه أصحاب القلوب الزائغة ما ميلؤهم بالفتنة إذا هم مل جيمعوا بني حمكمه 

لَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في هو الَّذي أَنزلَ ع﴿ :ومتشاه، فقال 
ه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه لَه إِلَّا اللَّقُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِي

  )آل عمران(﴾ )7(كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ 
وهلذا، فإن اهللا تعاىل يدعونا يف مجيع أمورنا إىل أن نأخذ باإلسالم كله، وهو يعين أن جنمع بني مقتضيات مجيع 

يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا ﴿ :قال تعاىل .. فال يفهم مراد اهللا من عباده إال ا مجيعا النصوص، 
 بِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعت208(ت (نيالْب كُماَءتا جم دعب نم ملَلْتفَإِنْ ز يمكح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع ات

  )البقرة(﴾ )209(
ذلك أنك .. أتيت من هذا الباب  –حضرة الدكتور  –إنك : قال ذلك، مث التفت إىل الدكتور منجل، وقال

املريض إىل السكون إىل مرضه،  - بذلك  –أخذت بعض النصوص، فتصورت أا متجد املرض والبالء، وأا تدعو 
فالنصوص اليت ذكرت قيمة البالء وفضله هي نفسها النصوص اليت دعت إىل .. وهذا خطأ كبري .. مواجهته وعدم 

  .. مواجهته بأنواع الوقاية واألدوية 
أال ترى أن النصوص املقدسة بذلك تتحول إىل نصوص متناقضة : ضحك الدكتور منجل بصوت عال، وقال

  يف نفس الوقت الذي تنهى عنه؟فهي تدعو إىل البالء .. يعارض بعضها بعضا 
لكن .. التعارض يكون عندما تتوجه النصوص جلهة واحدة من اجلهات بأوامر متناقضة : ابتسم الرضا، وقال

  .عندما تتغري حمال اخلطاب ال يكون هناك أي تعارض
  .ولكن اخلطاب يف مجيعها متوجه جلهة واحدة هي اإلنسان: قال الدكتور منجل

.. وخطاب النفس خمتلف عن خطاب اجلسد .. ففيه النفس وفيه اجلسد .. ن متعدد النواحي واإلنسا: قال الرضا
  ؟1أال ترى أن الطب ينقسم إىل طب نفسي، وطب جسدي

                                                
وأصبح من املعلوم حاليـا أن  ، اهتم علماء النفس بتحديد العالقة بني نفس وجسم اإلنسان وتأثري كل منهما على اآلخر)  1(

ن هلا جذور نفسية، فنشأ فرع األمراض النفس جسمانية الكثري من األمراض اجلسمية ميكن أن تصاحبها مضاعفات نفسية أو تكو
Psychosomatic Disordersيفترض بعض الباحثني أن التشاؤم (: بدر األنصاري. ، قال دPessimism   يزيد مـن

كما يرتبط التشاؤم بعديد من االضطرابات النفسـية كاالكتئـاب   ، احتماالت إصابة اإلنسان باألمراض العضوية مثل السرطان
يأس وامليل إىل االنتحار والوجدان السليب والفشل يف حل املشكالت والنظرة السلبية إىل صدمات احلياة والشـعور بالوحـدة   وال

وقد بينت بعض الدراسات اليت أجريت على مرضى السـرطان  ، Systoleوارتفاع معدل النبض ومعدل ضغط الدم االنقباضي 
 ;Weismen, Warden & Sobell 1980(ر مـرض السـرطان   وجود عالقة اجيابية بني التشاؤم وسـرعة انتشـا  

Morrow & Fetting 1983; Temoshok et. al, 1985; Diclemente & Temoshok 1985; 
Peterson & Bossio 1991; Scheier, Weirtraub & Carver, 1986( ،  وقد يؤدى الشعور باليـأس إىل
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  .. بلى : قال الدكتور منجل
  .كال مبا يناسبها.. فالشريعة بنصوصها املقدسة خاطبت كال اجلهتني : قال الرضا

  

                                                                                                                                 
بدر حممد األنصاري قسم علم النفس كلية العلوم . د )لإلصابة بالسرطانالشخصية املستهدفة ) (سرعة انتشار السرطان يف اجلسم

  )م1996االجتماعية جامعة الكويت 
ويف املقابل قد يفتح ذلك بابا واسعا لبحوث تؤكد التأثري العضوي لإلميان واخلشوع والرضا بالقدر مما قـد يفسـر ظـواهر    

املصـاحب للعبـادة    Meditationف مركز باملخ ينشط بالتأمل ومن البشائر كش، كالشفاء الذايت يف بعض حاالت السرطان
انظر مقاال بعنوان ( .مؤيدا فطرية اإلميان وتأثريه العضوي Rest Stateويعيد الوظائف اجلسمية األساسية إىل حالة االسترخاء 

يف القـرآن   املية لإلعجـاز العلمـي  الباحث العلمي باهليئة الع، حممد دودح. د، )االستشفاء بالقرآن الكرمي دراسة علمية ميدانية(
، موقع موسوعة اإلعجـاز العلمـي يف القـرآن    مكة املكرمة  اململكة العربيـة السـعودية، والسـنة برابطة العامل اإلسـالمي

  )والسنة
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  النفسـ  1
  .ذكر لنا ما خاطبت به الشريعة النفس يف هذا البابفا: قال الدكتور منجل

ومل تكتمل  ..ال تتحقق رمحتها إال ا.. النفس يف حال مرض صاحبها وعجزه تطلب أربعة أمور : قال الرضا
ففيه وحده مجيع املعاين اليت جتعل املريض يعيش حياة طبيعية ال ختتلف .. هذه األربعة يف دين كما اكتملت يف اإلسالم 

  .حياة أي سليم عن
  فما هذه األربع؟: قال اجلمع احمليط به

فتشعر بالراحة يف احتمائها، .. أما أوالها، فالنفس تطلب سندا قويا عظيما حتتمي إليه من ضعفها: قال الرضا
  .وبالقوة يف التجائها

  ..وأما الثانية، فهي تطلب أمال تطمح إليه ينسيها اآلالم اليت تسكن جسدها
فال يؤذي النفس الصاحلة مثل سلبيتها .. فهي تطلب عمال متناسبا معها، جيعلها إجيابية فاعلة حية  وأما الثالثة،

  .فسكوا ال يعين سوى موا.. وسكوا 
  .وأما الرابعة، فهي تنفر من عزلة اتمع عنها، نفرة  منها

  ؟األوىلفحدثنا عن : قالوا
أن أخربكم عما قاله العلم احلديث يف  - إلسالم يف هذه الناحية قبل أن أذكر لكم ما جاء به ا - امسحوا يل : قال

  ..  1عالقة اإلميان باهللا، وااللتجاء إليه يف توفري الصحة والعافية للنفس والبدن
لبشر معرفة آلية الوظائف العقلية العليا ممكنا يف جمال العلوم التجريبية مل يكن احلالية قبل الثورة لعلكم تعلمون أنه 

 ،وشيئا فشيئا اكتشفت املناطق املتعلقة باحلواس والكالم واحلركة ..يز اإلنسان عن احليوان وحتديد مواقعها باملخاليت مت
أصبح بل .. واألساس الكيميائي للنشاط العصيب ،ومنظومة األنشطة الالإرادية ،وبدأت تتضح معامل املنظومة العاطفية

والتصوير  ،ومتييز خمتلف األنشطة الذهنية ،دام جهاز رسم املخاإلمكان تسجيل كهربية املخ من اخلارج باستخب
وأمكن تصور آلية  ،عرفت بعض الفوارق التشرحيية والوظيفية مع احليواننتيجة لذلك و ..اإلشعاعي لكشف تراكيبه

  .بعض الوظائف العليا كالتذكر والتعلم
 افطري ااإلميان باهللا تعاىل وعبادته نزوع تلك األحباث العلمية باكتشاف جيعل فاجأتناعلى ضوء هذه التطورات 

وتعرض لفقدان  ،وإذا مل حيسن اإلنسان توظيفها فقد أهم ما مييزه عن احليوان، وملكة مغروسة باملخ هلا آلياا ومراكزها
  .2التوازن النفسي والبدين

، جديدة لألشعة السينيةوأجريت على املخ بتقنية  2001وخالصة األحباث العلمية اليت نشرت للمرة األوىل عام 

                                                
علمـي  الباحـث ال ، حممد دودح. د، )االستشفاء بالقرآن الكرمي دراسة علمية ميدانية(رجعنا يف هذا ملقال مهم بعنوان )  1(

  .مكة املكرمة  اململكة العربيـة السـعودية، يف القرآن والسـنة برابطة العامل اإلسـالمي باهليئة العاملية لإلعجاز العلمي
نشرت عدة كتب علمية تبني كيف أن اإلميان باهللا فطرة مغروسة يف النفس البشرية وتوظيف آلياا بالعبادة طريـق إىل  )  2(

جليف ليفن  )اإلميان والصحة(وكتاب ، للمؤلف ديان مهر )اإلميان باهللا مغروس بقوة داخل جيناتنا(اب منها كت، الصحة والسعادة
  )انظر املقال املشار إليه سابقا( .ألندرو برميان )اإلميان صحة وفالح(وكتاب ، والري دوسي
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أندرو نيوبريج أستاذ علم األشعة بكلية الطب جبامعة بنسلفانيا يف فيالدلفيا بالواليات . قام ا فريق علمي على رأسه د
وذا ال ميكن ألحد التخلص منه إال تعاميا عن ، )اإلميان باهللا تصميم داخلي داخل املخ(: املتحدة األمريكية هي أن

اليت جعلت اإلنسان ينزع للتدين على طول التاريخ وتعطيال لقدرات هائلة وإمكانات بالغة التعقيد الفطرة السوية 
  .والتطور متكنه من إدراك قدرة اهللا تعاىل بالتفكر واالستقراء للخلق والتحليل واالستنتاج

لتجربة العملية ال ا(وأن ، )موجه بقوة حنو التدين(: نيوبريج نفسه بأنه. وميكن وصف اإلنسان وفق عبارات د
: وهي ختربنا أن، )ولكنها ختربنا كيف خلق اإلنسانَ لكي يعرفه ويعبده ،ميكنها أن ختربنا بطريقة مباشرة عن ذات اهللا

املخ البشري ليس معدا تشرحييا ووظيفيا (وأن ، )عبادة اهللا وظيفة واإلميان به مطلب طبيعي مياثل الطعام والشراب(
وإمنا هو أيضا مهيأ عند قيامه بوظيفة العبادة حلفظ سالمة النفس والبدن بتوجيه العمليات  ،دتهفحسب لإلميان باهللا وعبا

  )احليوية خالل منظومة عصبية وهرمونية متشابكة
واليت ميزته عن  ،وإال فال فائدة من امللكات اهلائلة املمنوحة لإلنسان ،وذا نزداد يقينا يف وجود اهللا تعاىل وقدرته

وهكذا مل يعد اإلميان باهللا تعاىل يف الدراسات العملية احلديثة ضربا من الفلسفة ، ء األخرى يف األرضكافة األحيا
فقد خاب ظنهم أن اإلنسان قد صنع ، واخليال الشعيب كما كان يردد املالحدة بال مستند يف أوائل القرن العشرين

   )بقدرات كي يعرفه ويعبدهاهللا قد خلقه متدينا بطبيعته ومؤهال (: ديانته بعدما تأكد أن
وكما يصبح اإلنسان نظيفا إذا مارس الوضوء حىت ولو مل يكن مسلما كذلك يناله اخلري إذا مارس سلوكيات 

ألا توظف مراكز أشبه ما تكون مبراكز اإلميان داخل املخ تعمل على االرختاء  ،العبادة كالتفكر واخلشوع والتأمل
وينتقل اإلنسان من حالة االستنفار والتوتر إىل حالة ، اخلوف والقلق واالكتئاب والتخلص من املشاعر السلبية مثل

  .الراحة والسكينة حىت ولو مل يكن لصاحبها نصيب يف ثواب اآلخرة
وباستخدام تقنية خاصة يف التصوير باألشعة السينية جتعل يف اإلمكان معاينة التغري يف نشاط خمتلف املناطق 

يزداد نشاطها أثناء تلك اخلربة ) الناصية(ديد مناطق ختتص بالتركيز الفكري بالفص اجلبهي الوظيفية باملخ أمكن حت
، ولكن تغري النشاط يف منطقة الفص الصدغي اليت جتعل اإلنسان يدرك وجهته بالفراغ كان ملفتا للنظر، التأملية

يف صلوام درجة استغراق عميقة  ويفترض نيوبريج أن تغري نشاط تلك املنطقة يفسر إحساس الزهاد الذين بلغوا
وهم خالل تلك ، بانتقاهلم بعيدا عن العامل الفيزيائي حوهلم إىل حالة روحية ال يدركها غريهم إال مبعايشة نفس التجربة

احلالة من التحليق الروحي والتسامي اإلمياين يشعرون خالل أداء األذكار والصلوات بعدم االهتمام بالعامل الفيزيائي 
ط وأم يف حضرة جالل أمسى ومعية ذات عليا قاهرة تأسر الفؤاد ومتلك الوجدان يتضاءل معها كل شيء ويفقد احملي

  . أمهيته
ويقدم عونا على التخلص من آالم  ،أن االستغراق يف العبادة يفتح آفاقا من الشعور بالتساميالعلماء وهكذا تأكد 

وتكرر املمارسة بانتظام جيدد القدرات ، وتر والكآبة وتأثريام البدنيةومعاناة النفس والشفاء من االضطراب كالقلق والت
ويف تلك احلالة يفقد االهتمام بالعامل اخلارجي رغم تزايد ، باالنتقال إىل عامل تسترخي فيه النفس وتستريح من الضغوط

. قال د، ى احتمال األمل العضويبل رمبا عند درجة ما تزداد القدرة عل ،التنبه والوعي واجلالء أو تزايد الشعور به
إن ممارسة التأمل العميق باعتباره صوره من (: لورنس ميكيين عميد املؤسسة األمريكية لعالج االضطرابات الذهنية

اخلشوع قد يساعد يف حد ذاته على التغلب على الشعور باألمل النفسي واإلحباط ويعيد التوازن يف توزيع النشاط يف 
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  )شحنات الشعور بالتعاسة وفقدان األمل حىت عند غري املؤمننيمراكز املخ ويفرغ 
يف الستينيات من القرن املاضي عندما ذهبت  )الدراسات النفسية الدينية(قد بدأت ف ،ميكيين. ووفق ما قاله د

 1980ويف عام ، ملمارسي اليوجا EEGجمموعة من الباحثني األمريكيني إىل اهلند لدراسة املوجات الكهربية للدماغ 
كتابه  1994وأخرج عام  ،)Neurotheologyالدراسات النفسية الدينية (أطلق ميكيين ومساعدوه مصطلح 

ويكفي (: قال ميكيين ، ويقدم هذا العلم اجلديد تأييده التام للحقيقة اجلوهرية يف الدين وهي اإلميان باهللا، بنفس االسم
ومل يعد اإلميان باهللا واملشاعر خالل املمارسات الدينية نشاطا فكريا أننا قد أوجدنا طرقا عملية لقياس األنشطة الفكرية 

وقد أكدت نتائج  ،ومن تلك التقنيات اجلديدة طريقة التصوير الوظيفي بالرنني املغناطيسي، غري قابل للتجربة واإلثبات
  )نيوبريج بالفعل

بفحص عدة متطوعني باستخدام  وباملثل أكدت جمموعات طبية أخرى تلك النتائج منها فريق يف بوسطن قام
فأكد وجود النشاط غري العادي خالل فترات االستغراق التعبدي واخلشوع ملناطق التركيز  ،تقنية الرنني املغناطيسي

دوسيك عميد . ووجد فريق آخر بقيادة د، واكتشف تغريات يف نشاط مناطق أخرى باملخ تتعلق باإلثارة، الفكري
  . ية تغيريا ملحوظا كذلك يف نشاط مراكز باملخ تتعلق بالذاكرةاملعهد الطيب لألحباث الذهن

إن كل شئ نفعله أو نستشعره من نشاط بسيط كحركة إصبع إىل (: بليتريين من جامعة بيزا يف إيطاليا. ويقول د
 ،ز املتأثرة باملخأعمق االنفعاالت العاطفية اخلبيئة بالنفس أو البادية مثل الغضب واحلب يرسم خريطة مميزة املعامل للمراك

وهذا اال اجلديد الستطالع ، ويصاحب كل شعور منوذج حمدد ميكن تسجيله وحتليله كالتحاليل الطبية العضوية متاما
ويدخل فيه الباحثون اليوم حبذر ، دخيلة اإلنسان من عواطف ومشاعر وأفكار ومدى تأثره باالعتقاد الديين ساحر حقا

  )البحث والتحليل كبقية جماالت العلوم التجريبية حريصني على املنهج العلمي يف
يتأثر الوجدان النفسي الروحي بالعامل (: مايكل ماكلوف من جامعة داالس بالواليات املتحدة األمريكية. ويقول د

طبيعة وقد أفضت دراسته إىل أن ال، اخلارجي ويؤثر يف اجلسد وميثل اإلميان والعبادة صمام أمان لتلك التأثريات الطبيعية
  )البشرية مصممة حبيث حتفظها العبادة يف توازن تام وتقيها االضطراب

ماكلوف أن معدل الوفيات يقل باالستغراق يف الصلوات . دراسة ميدانية واسعة وجد د 42ويف حتليل مشل 
نيوبريج . دومل يفت ، وهذا التأثري مستقل عن عوامل أخرى مضرة بالصحة كتناول اخلمور والتدخني، وبقية العبادات

حنن ال ندري حىت اآلن على وجه اليقني كيف يؤدي اإلميان العميق (: أن يعلق على تلك النتيجة العجيبة بقوله
ولكن معرفتنا آلليات ، واالستغراق يف العبادة إىل احلفاظ على سالمة النفس وصحة البدن ومكافحة املرض وإطالة العمر

مس آفاقا جديدة من البحث لنثبت يوما ما حبيادية وجود تأثريات عضوية عمل اجلسم البشري خاصة املخ تؤهلنا لتل
لإلميان والعبادة ندرك منها اليوم استقرار عدد ضربات القلب وضغط الدم والتغري اهلرموين كماً ونوعاً وامليل العصيب 

   )شيط جهاز املناعةوقد تؤدي تلك العوامل وغريها إىل تن، لتحقيق حالة من اهلدوء نتيجة اخلشوع واالستغراق
  فما الذي جاء به اإلسالم؟.. عرفنا ما استطاع العلم أن يكتشفه يف هذا الباب : قالوا
واستطاع مع ذلك أن يضع اخلصائص اليت ميكن للدواء أن يفعل ا .. لقد استطاع العلم أن يصف الداء : قال

ألن مثل ذلك الدواء ال ميكن إال أن يكون من .. ء ولكنه مع ذلك مل يستطع أن يضع الدوا.. مفعوله يف مقاومة الداء 
  .. لدن اهللا نفسه
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وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني ﴿ :لقد ذكر اهللا ذلك، فقال يف كتابه الكرمي عن كتابه الكرمي 
ولَو جعلْناه قُرآنا أَعجميا لَقَالُوا لَولَا فُصلَت آياته  ﴿:، وقال)82اإلسراء ( ﴾)82(ولَا يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسارا 

هو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤلَا ي ينالَّذفَاٌء وشى ودوا هنآم ينلَّذل وقُلْ ه بِيرعو يمجأَأَعنَ موادني كى أُولَئمع هِملَيع و ن
 يدعب كَانوقال )فصلت( ﴾)44(م ،:﴿  دىهورِ ودي الصا فمفَاٌء لشو كُمبر نظَةٌ معوم كُماءَتج قَد اسا النها أَيي

 ﴾ نِنيمؤلْمةٌ لمحر57:يونس(و(  
  أتدرون السر يف كون القرآن الكرمي شفاء؟

  ما السر يف ذلك؟: قالوا
  رون املريض كيف يستريح ويطمئن إن خاطبه طبيبه أو حتدث إليه؟أال ت: قال
  .خاصة إن غسل آالمه مبراهم األمل.. نرى ذلك .. بلى : قالوا
ولذلك جيد املؤمن يف ترديد .. والفضل عند اهللا وحده .. والقدرة عند اهللا وحده .. فاألمل عند اهللا وحده : قال

  .بل ممتلئا سعادة وسرورا.. ي ما جيعله مطمئنا مسترحيا كالم ربه، وتأمل معانيه من األنس الروح
وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذه إِميانا فَأَما الَّذين  ﴿:لقد ذكر اهللا ذلك عن كتابه، فقال 

وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجسا إِلَى رِجِسهِم وماتوا وهم ) 124(آمنوا فَزادتهم إِميانا وهم يستبشرونَ 
  )التوبة( ﴾)125(كَافرونَ 
  ولكن القرآن ذكر أنه يزيد املرضى مرضا؟: قالوا
  ...املريض الذي ال يعرف كيف يستعمل الدواء ال شك أنه يتضرر به : قال
  ل دواء القرآن؟فكيف يستعم: قالو
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّه وتلْك ﴿ :لقد ذكر اهللا ذلك، فقال : قال

  ) 21:احلشر(﴾ الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
  ية مما حنن فيه؟فما يف هذه اآل: قالوا
املريض الذي يريد أن يستشفي بالقرآن ال بد أن يعرف قيمة وعظمة ومسو الدواء الذي يستعمله، فهو ليس : قال

  .وقد ينفع اليوم ويصر غدا ويضر أعضاء، وقد ينفع اجلسد ويغفل عن الروح، دواء كيميائيا قد ينفع عضوا،
  .من النقود يعطىمن الوهم بقدر ما  ، يعطيوهو ليس دجل مشعوذ

بل هو كالم رب العاملني ، كالم رب السموات واألض ، كالم الذي ليس كمثله شيء ، وكما ال يصح أن 
  .تقارن به أي شيء ، فال يصح أن تقارن بدوائه أي دواء

ة ولذلك ، فإن الذي يتعامل مع العالج القرآين مبقاييسه البشرية احملدود ، أو يتصور أن األدواء والعلل من القو
كيف تقاوم األدواء كالم (حبيث ال يطيق القرآن إزاحتها ، فهو مل يصل بعد إىل درجة االنتفاع بالقرآن الكرمي ، فـ 

رب األرض والسماء الذي لو نزل على اجلبال، لصدعها، أو على األرض، لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب 
   )سببه، واحلمية منه ملن رزقه اهللا فهما يف كتابهواألبدان إال ويف القرآن سبـيل الداللة على داوئه و

أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً  ﴿:تعاىلوإىل هذا املعىن اإلشارة بقوله 
  )العنكبوت( ﴾)51(وذكْرى لقَومٍ يؤمنونَ 
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  رأ املريض القرآن بالصفة اليت ذكرا؟فإذا ما ق: قالوا
ونال بعد ذلك من املعارف ما جيعله مطمئنا إىل أن احلالة اليت .. إذا قرأه بتلك الصفة امتأل قلبه تعظيما هللا : قال

  .مير ا ليست سوى عارض بسيط يتخلل حياته األبدية اجلميلة اليت قدرها اهللا له
غول يريد أن يلتهم سعادته الوحيدة اليت جعلت له يف حلظات الدنيا،  الحظوا الفرق بني من يعتقد بأن املرض

وأن حلظات السعادة اليت كتبها اهللا لعباده إن هم عرفوه وعبدوه ال اية .. وبني من يرى أن املرض حمطة من احملطات 
  .. هلا 

ل ضر وأمل، وبني من تصوروا الفرق بني من يعتقد بوجود سند قوي قادر على كل شيء ميكنه أن خيلصه من ك
  .ال يرى هذا السند إال يف طبيبه العاجز اليائس الذي قد يقف يف حاالت كثرية ال يدر ماذا يفعل

  .. إن هذا جيعل املؤمن يلتجئ إىل اهللا، ويتضرع إليه 
  .كيف نلتجئ إىل اهللا، وكيف منتلئ طمأنينة أثناء التجائنا وقد علمنا رسول اهللا 

اللَّهم إِني : ما أَصاب أَحداً قَطُّ هم ، وال حزنٌ ، فَقَالَ :( قال ديث أن رسول اهللا ومن ذلك ما ورد يف احل
ك بِكُلِّ اسمٍ هو لَك ، عبدك ، وابن عبدك ، وابن أَمتك ناصيتي بِيدك ، ماضٍ في حكْمك ، عدلٌ في قَضاؤك ، أَسأَلُ

 بِه تأْثَرتأَوِ اس ، ابِكتي كف هلْتزأَن أَو ، كلْقخ نداً مأَح هتلَّمع أَو ، كفْسن بِه تيمس كدنبِ عيلْمِ الْغي علَ : فعجأَنْ ت
 ،)ال أَذْهب اللَّه همه ، وحزنه ، وأَبدلَه مكَانه فَرجاالْقُرآنَ ربِيع قَلْبِي ، ونور صدرِي ، وجِالَء حزنِي ، وذَهاب همي إِ

   1)بلَى ينبغي لمن سمعها أَنْ يتعلَّمها(: يا رسولَ اللَّه أَال نتعلَّمها ؟ فَقَالَ : فَقيلَ 
والتزام بعبوديته،  ،عنه، وليس له سيد سواهيتضمن اعتراف العبد أنه مملوك هللا ، وأنه ال غىن له الدعاء فهذا 

وأن اهللا يصرفه، ويتحكّم فيه كيف يشاء، وإذعان حلكم اهللا، ورضى بقضائه، ، وإعالن اخلضوع واالمتثال ألمره ويه 
  .وتوسل إىل اهللا جبميع أمسائه قاطبة، مث سؤال املطلوب، ونشدان املرغوب

  .. ري يف نفس املريض واملبتلى وكل هذه املعاين هلا تأثريها النفسي الكب
ال إِلَه إِال اللَّه الْعظيم الْحليم ال إِلَه إِال :( كَانَ يقُولُ عند الْكَربِ  رسولَ اللَّه ومن ذلك ما ورد يف احلديث أن 

   2)َألرضِ ورب الْعرشِ الْكَرِميِاللَّه رب الْعرشِ الْعظيمِ ال إِلَه إِال اللَّه رب السموات ورب ا
   3)يا حي يا قَيوم بِرحمتك أَستغيثُ:( إِذَا كَربه أَمر قَالَ كان  ومن ذلك ما روي أنه 

ات تقُولينهن عند أَال أُعلِّمك كَلم  ):قَالَ لي رسولُ اللَّه : عن أَسماَء بِنت عميسٍ قَالَت من ذلك ما روي و
  4)اللَّه اللَّه ربي ال أُشرِك بِه شيئًا: الْكَربِ ، أَو في الْكَربِ 

دعوات الْمكْروبِ اللَّهم رحمتك أَرجو فَال تكلْنِي إِلَى نفِْسي طَرفَةَ عينٍ وأَصلح لي شأْنِي :(  ومن ذلك قوله 
   5)ه ال إِلَه إِال أَنتكُلَّ

                                                
 .رواه أمحد)  1(
 .رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأمحد)  2(
 .ه الترمذي وحسنهروا)  3(
 .رواه أبو داود، وابن ماجه، وأمحد)  4(
 .داود، وأمحد رواه أبو)  5(
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واليت .. وورثته الكرام من أنواع االلتجاء  ما ورد يف خصوص املرض من اآلثار عن النيب .. باإلضافة إىل هذا 
  .متأل قلب املؤمن رضا وطمأنينة وسكينة

اشتد وينفث، فلما ، 1كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات أن رسول اهللا : عائشةففي احلديث عن 
  . 2وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها

  .3إذا مرض أحد من أهله نفث عليه باملعوذات كان رسول اهللا : عنها قالتو
اللهم رب الناس أذهب الباس، واشفه وأنت (: كان يعوذ بعض أهله، ميسح بيده اليمىن ويقول أن النيب  هاعنو

إذا اشتكى منا إنسان  كان رسول اهللا : ، ويف رواية عنها قالت4)در سقماالشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغا
  .وذكرت الدعاء: مث قال ،مسحه بيمينه

ضع يدك على (: وجعا يف جسده منذ أسلم، فقال له رسول اهللا   أنه شكا إىل رسول اهللابعضهم عن و
   6)5 وقدرته من شر ما أجد وأحاذرأعوذ باهللا: الذي تأمل من جسدك، وقل باسم اهللا ثالثا، وقل سبع مرات

باسم اهللا أرقيك (: قال. نعم: يا حممد، اشتكيت؟ فقال: فقال، أن جربيل أتى النيب : عن أيب سعيد اخلدريو
  7)اهللا يشفيك، باسم اهللا أرقيك. من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عني حاسد

يا أبا محزة اشتكيت، فقال : بن مالك فقال ثابتدخلت أنا وثابت على أنس : عن عبد العزيز بن صهيب قالو
اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشايف، ال شايف (: بلى، قال: ؟ قال أال أرقيك برقية رسول اهللا : أنس

   8)إال أنت، شفاء ال يغادر سقما
 –رضي اهللا عنه  –دق من آل بيته الكرام، ما ورد عن جعفر الصا ومن األدعية الواردة عن ورثة رسول اهللا 

وقلت  ،دعاء من اشتدت فاقته ،اللهم إين أدعوك دعاء العليل الذليل الفقري :(فقد أثر عنه هذا الدعاء اجلليل يف املرض 
فال حتط يب  ،وإن مل تسعده فال حيلة له ،دعاء مكروب إن مل تدركه هلك.. وأحل البالء عليه  ،وضعف عمله ،حيلته
اللهم إنه ال طاقة يل .. وال تضطرين إىل اليأس من روحك والقنوط من رمحتك  ،كوال تثبت علي غضب ،مكرك
فإنك جعلته مفزعا  ،وهذا أمري املؤمنني أخو نبيك ووصي نبيك أتوجه به إليك ،وال غىن يب عن رمحتك ،ببالئك
ودتين من رمحتك فاكشف به ضري وخلصين من هذه البلية إىل ما ع ،وما هو كائن ،واستودعته علم ما سبق ،خللقك

  )يا هو يا هو يا هو انقطع الرجاء إال منك
  )اللهم اجعله أدبا و ال جتعله غضبا:( كان يقول و

                                                
اإلخالص والفلق والناس، ودخلت سورة اإلخالص معهما تغليبا ملا اشتملت عليه من صـفة الـرب وإن مل   : باملعوذات)  1(

 .يصرح فيها بلفظ التعويذ
 .رواه البخاري ومسلم)  2(
 .مسلمرواه )  3(
 .رواه البخاري ومسلم  )4(
 .ما أخاف وأحذر: من شر ما أجد من وجع وأمل، ومن شر ما أحاذر من ذلك، أي: من شر ما أجد وأحاذر)  5(
 .مسلمرواه )  6(
 .مسلمرواه )  7(
 .البخاريرواه )  8(
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اللهم لك احلمد على ما مل أزل أتصرف فيه من :( قائالإذا مرض يدعو  –رضي اهللا عنه  –و كان زين العابدين 
ما أدري يا إهلي على ما مل أزل أتصرف فيه إىل أي ف ،ولك احلمد على ما أحدثت يل من علة يف جسدي ،سالمة بدين

أوقت الصحة اليت هنأتين فيها طيبات رزقك وأنشطتين ا  ،وأي الوقتني أوىل باحلمد إليك ،احلالني أحق بالشكر لك
ين أم وقت العلة اليت أفديتنيها والسقم الذي أحتفت ،البتغاء مرضاتك وفضلك وقويتين على ما أهبت يب إليه من طاعتك

به ختفيفا ملا ثقل علي من اخلطيئات وتطهريا ملا انغمست فيه من السيئات وتنبيها لتناول التوبة وتذكريا حملو احلوبة بقدمي 
ويف خالل ذلك ما يكتب يل الكاتبان من زكي األعمال ما ال قلب فكر فيه وال لسان نطق به وال جارحة  ،النعمة

ك إيل اللهم فصل على حممد وآله وحبب إيل ما رضيت يل ويسر علي ما تكلفته إفضاال منك علي وإحسانا من صنيع
أحللت يب وطهرين من ذميم ما أسلفت وامح عين سيئ ما قدمت وأوجدين حالوة العافية وأذقين برد السالمة واجعل 
خمرجي عن عليت إىل عفوك ومتحويل عن مصرعي إىل جتاوزك وخالصي من كريب إىل روحك وسالميت من هذه 

  )دة إىل فرجك إنك املتفضل باإلحسان املتطول باالمتنان الوهاب الكرمي خري معني ومستعانالش
  ؟الثانيةفحدثنا عن .. حدثتنا عن األوىل : قالوا
ما ورد يف النصوص املقدسة من البشارات مبا يلقاه املريض من فضل اهللا إن هو أحسن تعامله مع  يالثانية ه: قال

  ..  1أو اجلزع أو الشكوى مرضه، فلم جيره إىل السخط
يف روي وأول ذلك أن ما أصام من البالء يرفع عنهم ثقل احلساب، فال حياسبون كما حياسب غريهم، وقد 

إن شئت دعوت اهللا أن  (:قال )يا رسول اهللا، ادع اهللا أن يشفيين (:ا ملم فقالت أن امرأة جاءت إىل النيب ذلك 
  2)بل أصرب وال حساب علي (:قالت، )عليكيشفيك، وإن شئت فاصربي وال حساب 

يؤتى بالشهيد يوم القيامة، فينصب للحساب، ويؤتى باملتصدق، فينصب للحساب،  (:ويف حديث آخر، قال 
مث يؤتى بأهل البالء، فال ينصب هلم ميزان وال ينشر هلم ديوان، ويصب عليهم األجر صبا، حىت إن أهل العافية ليتمنون 

   3)هم قرضت باملقاريض، من حسن ثواب اهللا هلميف املوقف أن أجساد
عن أنس ف.. وقد روي يف تعليل سر رفع احلساب عن املبتلني هو أن ما وقعوا فيه من الذنوب يطهرون منه بالبالء 

يا زيد، لو كان بصرك ملا به كيف  (:نعود زيد بن أرقم  وهو يشتكي عينيه فقال له بن مالك  قال دخلت مع النيب 
إن كان بصرك ملا به مث صربت واحتسبت لتلقني اهللا عز وجل  (:قال، )إذا أصرب وأحتسب (:قال ،)ع؟كنت تصن

  4)وليس لك ذنب
أن تنشر صحفه، .. فإن أعظم ما خيافه كل مؤمن هو احلساب ..هذه نعمة عظيمة إن : قام بعض املرضى، وقال

أحدنا ال يطيق الوقوف يف حمكمة الدنيا ليحاسب، ف.. إنه موقف صعب جدا.. أو يفضح بني اخلالئق.. فيعاين جرائمه
  فكيف يطيق الوقوف يف حمكمة اآلخرة؟

إن :(  ففي احلديث قال رسول اهللا .. فقد ورد يف النصوص تبشريهم باجلنة .. ليس ذلك فقط : قال الرضا
                                                

 )ابتسامة األنني(من سلسلة ) رقية الروح(ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف رسالة )  1(
  .أمحد وابن حبان واحلاكم عن أيب هريرة)  2(
  .عن ابن عباسالطرباين يف الكبري)  3(
  .أبو يعلى، وابن عساكر)  4(
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   1)إذا ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب عوضته منهما اجلنة، يريد عينيه: اهللا قال
هذه املرأة : قال. بلى: أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟ فقلت :بن أيب رباح قال، قال يل ابن عباس عطاء عن و

إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن  (:قال ،إين أصرع وإين أتكشف فادع اللَّه تعاىل يل: فقالت  السوداء، أتت النيب 
   2)تكشف فادع اللَّه أن ال أتكشف، فدعا هلاإين أ: أصرب، فقالت: فقالت، )شئت دعوت اللَّه تعاىل أن يعافيك

أال : فأخرجين وقال يل) يعين اخلوالين(دفنت ابناً يل فإين لفي القرب إذ أخذ بيدي أبو طلحة : وعن أيب سنان قال
يا ملك املوت قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه ومثرة : قال اللّه (:قال رسول اللّه : بلى، قال: أبشرك؟ قلت

  3)ابنوا له بيتاً يف اجلنة ومسوه بيت احلمد: محدك واسترجع، قال: فما قال؟ قال: نعم، قال: قالفؤاده؟ 
وحسب املبتلى أن يبشر ا . .فاجلنة هي الدار اليت فو هلا القلوب.. هذا ثواب عظيم: قام مريض آخر، وقال
  .حىت ينسى كل بالء ينزل به

وص أن املبتلى يرفع إىل الدرجات العليا حبسب صربه ورضاه عن بل ورد يف النص.. ليس ذلك فقط : قال الرضا
إن العبد إذا سبقت له من اهللا منزلة مل يبلغها بعمله ابتاله اهللا يف جسده أو يف  (:ففي احلديث الشريف قال .. ربه 

ما من مسلم يصاب  (:لا، وق4)ماله أو يف ولده، مث صربه على ذلك، حىت يبلغه املنزلة اليت سبقت له من اهللا تعاىل
   5)بشيء يف جسده فيصرب إال رفعه اهللا به درجة، وحط عنه به خطيئة

يبتلى  ،االنبياء مث األمثل فاألمثل (:يا رسول اهللا، أي الناس أشد بالء؟ قال: قلت: عن سعد بن أيب وقاص قالو
اهللا على حسب دينه فما يربح الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة ابتاله 

    6)البالء بالعبد حىت ميشي على األرض وما عليه خطيئة
، )من أحب أن يصح وال يسقم؟: (جالساً، فقال رسول اهللا  كنت مع رسول اهللا : قال وحدث بعضهم،

، )وا كاحلمري الصيالة؟أحتبون أن تكون: (، وعرفناها يف وجهه، فقال!)مه؟: (حنن يا رسول اهللا، قال رسول اهللا : قلنا
بلى يا رسول اهللا، : ، قالوا)أال حتبون أن تكونوا أصحاب بالء وأصحاب كفارات؟: (يا رسول اهللا ال، قال: قال، قالوا

فواهللا إن اهللا ليبتلي املؤمن وما يبتليه إال لكرامته عليه، وإن له عنده منزلة ما يبلغها بشيء من : (فقال رسول اهللا : قال
   7)ن أن ينزل به من البالء ما يبلغ به تلك املنزلةعمله دو

فما أعظم نعم اهللا علينا، واليت كنا غافلني .. حسبنا ذا .. ما شاء اهللا .. ما شاء اهللا : قام مريض آخر، وقال
  .عنها

  .بل ورد يف النصوص ما هو أعظم من ذلك كله.. ليس ذلك فقط : قال الرضا

                                                
  .رواه البخاري والترمذي)  1(
  .البخاري ومسلم)  2(
  .أمحد والترمذي)  3(
  .رواه أمحد وأبو داود وأبو يعلى والطرباين يف الكبري واألوسط)  4(
  .أيب الدرداءبن جرير عن ا)  5(
  .وابن حبان واحلاكمأمحد والبخاري وابن ماجة والترمذي )  6(
 .البيهقي يف شعب اإلميان، والطرباين يف املعجم الكبري، وابن سعد يف الطبقاترواه )  7(
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  فما هو؟: قالوا
وبشرِ الصابِرِين الَّذين إِذَا أَصابتهم ﴿ :لقد قال تعاىل يقرر ذلك .. على عبده الصابر الراضي عنه  صالة اهللا: قال

ـ  155:البقرة(﴾  دونَئك هم الْمهتمصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَ
157 (  

  فهل صالة اهللا على عبده جزاء؟: قال بعض املرضى
  .بل ال تعدهلا أي جائزة أخرى.. جزاء فوق األجزيةبل هي .. أجل  : الرضا قال

  ؟مل كانت كذلك: قال املريض
ب، فهو إخراج من والقرب ال يساويه جزاء وال يطاوله ثوا ..هل هتقريبإن صالة اهللا على عبد تعين : الرضا قال

هو الَّذي يصلِّي علَيكُم ومالئكَته ﴿ :لقد ذكر اهللا ذلك، فقال.. الظلمات إىل النور، ومن احلجاب إىل املشاهدة
  ؟  )43:األحزاب(﴾  ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَى النورِ وكَانَ بِالْمؤمنِني رحيماً

  ؟الثالثةفحدثنا عن .. ية حدثتنا عن الثان: قالوا
الثالثة هو ما ورد يف الشريعة من التشجيع على العمل الصاحل يف مجيع األحوال، من غري أن يقعد املؤمن عنه : قال

  ..بأي سبب من األسباب 
﴿ :فمن ذلك ما نص عليه قوله تعاىل  ..بل ورد فيها اعتبار األعمال الصاحلة سببا مهما من أسباب الشفاء 

تاسو نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو لَاةالصرِ وبوا بِالصينففي هذه اآلية يأمرنا اهللا تعاىل باالستعانة )البقرة(﴾ )45(ع ،
  .. بالصالة على مجيع ما يصيبنا من أنواع البالء 

  ..أنه كان إذا حزن من أمر فزع إىل الصالة وقد كان من سنته 
وأنا نائم أشكو من وجع  رآين رسول اهللا : عن أيب هريرة قالفها ألصحابه، ففي احلديث يص وكان 
   1)قم فصل، فإن يف الصالة شفاء(: نعم يا رسول اهللا، قال: يا أبا هريرة، أيوجعك بطنك؟ قلت: بطين، فقال يل

مرات فهل يبقى من  إمنا مثل الصالة كمثل ر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم مخس:(   قالو
   2)درنه شيء؟

يا : قلت :، قالعن أيب أمامةففي احلديث .. به، ورغب فيه  وهلذا أمر رسول اهللا .. ومثل ذلك الصوم 
   3)عليك بالصوم فإنه ال مثل له(: رسول مرين بعمل ينفعين اهللا به، قال

    4)صوموا تصحوا:( ويف حديث آخر، قال رسول اهللا 
الدراسات العلمية واألحباث الدقيقة على جسم اإلنسان لقد أثبتت : الدكتور منجل، وقالالتفت الرضا إىل 

ووظائفه الفسيولوجية أن الصيام ظاهرة طبيعية جيب للجسم أن ميارسها حىت يتمكن من أداء وظائفه احليوية بكفاءة، 
عاين اإلنسان بل ميرض إذا حرم من وأنه ضروري جدا لصحة اإلنسان متاما كاألكل والتنفس واحلركة والنوم، فكما ي

                                                
 .ابن ماجةرواه )  1(
 .رواه أمحد)  2(
 .رواه النسائي)  3(
 .رواه الطرباين)  4(
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  .النوم أو الطعام لفترات طويلة، فإنه كذلك ال بد أن يصاب بسوء يف جسمه لو امتنع عن الصيام
، )توم برنز(لقد قال .. فقد أثبتت الوقائع الكثرية دور الصوم يف الصحة النفسية، وتوقد الذهن .. وفوق ذلك 

أعترب الصوم جتربة روحية عميقة أكثر منها جسدية، فعلى الرغم من أنين  إنين( :من مدرسة كولومبيا للصحافةوهو 
بدأت الصوم دف ختليص جسدي من الوزن الزائد إال أنين أدركت أن الصوم نافع جدا لتوقد الذهن، فهو يساعد 

أيام من صيامي على الرؤية بوضوح أكرب، وكذلك على استنباط األفكار اجلديدة وتركيز املشاعر، فلم تكد متضي عدة 
لقد صمت إىل اآلن مرات عديدة، لفترات .. الصحي حىت شعرت أين أمر بتجربة مسو روحي هائلة  )بولنج(يف منتجع 

تتراوح بني يوم واحد وستة أيام، وكان الدافع يف البداية هو الرغبة يف تطهري جسدي من آثار الطعام، غري أنين أصوم 
علق ا خالل حيايت، وخاصة بعد أن طفت حول العامل لعدة شهور، ورأيت اآلن رغبة يف تطهري نفسي من كل ما 

الظلم الرهيب الذي حييا فيه كثريون من البشر، إنين أشعر أنين مسئول بشكل أو بآخر عما حيدث هلؤالء ولذا فأنا 
ة، وأشعر إنين عندما أصوم خيتفي شوقي متاما إىل الطعام، ويشعر جسمي براحة كبري..  أصوم تكفريا عن هذا

بانصراف ذايت عن النزوات والعواطف السلبية كاحلسد والغرية وحب التسلط، كما تنصرف نفسي عن أمور علقت 
كل هذا ال أجد له أثرا مع الصيام، إنين أشعر بتجاوب رائع مع سائر الناس  ..ا مثل اخلوف واالرتباك والشعور بامللل

لذي جعل املسلمني وكما رأيتهم يف تركيا وسوريا والقدس حيتفلون أثناء الصيام، ولعل كل ما قلته هو السبب ا
  )بصيامهم ملدة شهر يف السنة احتفاال جذابا روحانيا مل أجد له مثيال يف أي مكان آخر يف العامل

حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج :( ففي احلديث .. ومثل ذلك الصدقة 
   1)عاء والتضرعالبالء بالد

فإن له تأثريه النفسي الكبري على املريض، باإلضافة إىل تأثريه الغييب الذي جعله اهللا مؤثرا .. وهكذا كل عمل صاحل
  .. يف حصول الشفاء 

مسعت عبد اهللا بن املبارك ، وسأله رجل عن  :قال ابن شقيقفقد روي عن .. وقد وعى الصاحلون هذا املعىن 
وقد عاجلها بأنواع العالج، وسأل األطباء فلم ينتفع به، فقال عبد اهللا بن ، منذ سبع سنني قرحة خرجت يف ركبته

ففعل ، ) اذهب فاحفر بئراً يف مكان الناس حباجة إىل املاء فإين أرجوا أن ينبع هناك عني وميسك عنك الدم:( املبارك
  .الرجل فربأ
مسعت أبا  :ر أمحد بن علي الكاتب املينزي بدمشق يقولمسعت أبا احلسن علي بن أيب بك: قال أبو طاهر السلفيو

داووا :(  مرضت مرضا خطرا، فرآين جار يل صاحل، فقال استعمل قول رسول اهللا : بكر اخلبازي بنيسابور يقول
واجتمع مجاعة من الفقراء والصبيان، فأكلوا ورفعوا  ، وكان الوقت ضيقا، فاشتريت بطيخا كثريا،)مرضاكم بالصدقة

  )هم إىل اهللا عز وجل، ودعوا يل بالشفاء، فواهللا ما أصبحت إال وأنا يف كل عافية من اهللا تبارك وتعاىلأيدي
أن رجالً من أهل القصيم أصيب :( أخرب الشيخ حممد بن صاحل السحيباين قاضي حمكمة البدائع بالقصيمو

  )بالسرطان، فتصدق على أم أيتام، فبدأت تدعو له فشفاه اهللا من هذا املرض
ففي اهللا الشكور احلليم ال يضيع عمل عبده إن قعد به الداء عنه، أن  فقد أخرب .. باإلضافة إىل هذا كله 

                                                
 .يل ورواه الطرباين والبيهقي وغريمها عن مجاعة من الصحابة مرفوعا متصال واملرسل أشبهأبو داود يف املراسرواه )  1(
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أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه اغفر : إن العبد إذا مرض أوحى اهللا تعاىل إىل مالئكته (:احلديث قال 
  .1)له، وإن أعافه فحينئذ يقعد ال ذنب له

اكتبوا لعبدي يف كل يوم : ما من مسلم يصاب يف جسده إال أمر اهللا تعاىل احلفظة  (:ر قال ويف حديث آخ
  2)وليلة من اخلري ما كان يعمل، ما دام حمبوسا يف وثاقي

إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدين وصرب على ما ابتليته، فإنه يقوم من : قال اهللا تعاىل (:ويف األثر اإلهلي
إين أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم : يوم ولدته أمه من اخلطايا، ويقول الرب للحفظةمضجعه ذلك ك

   3)جترون له قبل ذلك من األجر وهو صحيح
ما من مسلم وال  (:أخرب بأن جمرد االسترجاع عند تذكر املصيبة له ثوابه عند اهللا، قال  بل إن رسول اهللا 

رها، وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعاً إال جدد اللّه له عند ذلك فأعطاه مثل مسلمة يصاب مبصيبة فيذك
   4)أجرها يوم أصيب

  ؟الرابعةفحدثنا عن .. حدثتنا عن الثالثة : قالوا
الرابعة هو ما ورد يف الشريعة من دعوة اتمع إىل االهتمام باملريض، وعدم االنعزال عنه إال إذا اقتضت : قال

  .. لك الضروروة ذ
  ..  بأساليب خمتلفة فقد ورد يف النصوص املقدسة الدعوة إىل عيادة املريض

   5)وعيادة املريض - : فذكر منها  - حق املسلم على املسلم مخس :( منها قوله 
كيف أعودك وأنت رب : يا ابن آدم مرضت فلم تعدين قال يا رب : إن اهللا عز و جل يقول يوم القيامة : (وقال
    6)أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده: قال  العاملني ؟

    7)عودوا املرضى واتبعوا اجلنائز تذكركم باآلخرة:( وقال
من عاد مريض وشهد جنازة وصام يوما وراح إىل : مخس من عملهن يف يوم كتبه اهللا من أهل اجلنة :( وقال

    8)اجلمعة وأعتق رقبة
   9)من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة منزال:( ال وق

   1)10من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه املسلم حمتسبا بوعد من جهنم مسرية سبعني خريفا:( وقال
                                                

  .احلاكم عن أيب أمامة)  1(
  .عن ابن عمرواحلاكم )  2(
  .عن شداد بن أوسأمحد والطرباين يف الكبري وأبو نعيم )  3(
  .أمحد وابن ماجة)  4(
  .رواه البخاري ومسلم)  5(
  .مسلم رواه )  6(
  .أمحد والبزار وابن حبان يف صحيحهرواه  ) 7(
  .ابن حبان يف صحيحهرواه )  8(
  .الترمذي وحسنه وابن ماجه واللفظ له وابن حبان يف صحيحهرواه )  9(
  .كذا فسره أنس بن مالك ،العام :اخلريف)  10(
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عليه  وإن عاده عشية صلى ،ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي:( وقال 
  4إذا عاد املسلم أخاه مشي يف خرافة اجلنة:( 3ويف رواية،  2)وكان له خريفا يف اجلنة ،سبعون ألف ملك حىت يصبح

     5)فإذا جلس غمرته الرمحة ،حىت جيلس
   6)إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء املالئكة:( وقال
   7)دعوة املريض مستجابة وذنبه مغفور عودوا املرضى ومروهم فليدعوا لكم فإن: (وقال
   8)ال ترد دعوة املريض حىت يربأ: ( وقال

  .. بسلوكه العملي هذه األوامر خري متثيل  فقد مثل رسول اهللا .. باإلضافة إىل كل ذلك 
  .9وأنا مريض يف أناس من األنصار يعودوين أتاين رسول اهللا : عبادة بن الصامت قالففي احلديث عن 

   .10احلديث.. فما حتور له عن فراشه : عاد عبد اهللا بن رواحة، قال أن رسول اهللا : عنهو
يف احلضر والسفر، فكان يعود مرضانا،  أما واهللا قد صحبنا رسول اهللا : (عن عثمان أنه كان خيطب، فقالو

   11)ويغدو معنا ويواسينا بالقليل والكثري ،ويشيع جنائزنا
فقال ، إذ جاء رجل من األنصار فسلم عليه، مث أدبر األنصاري ع رسول اهللا كنا جلوسا م: القعن ابن عمر و

من يعوده  (: صاحل، فقال رسول اهللا : فقال) كيف أخي سعد بن عبادة؟..  يا أخا األنصار (: رسول اهللا 
ك السباخ حىت فقام وقمنا معه وحنن بضعة عشر، ما علينا نعال وال خناف وال قالنس وال قمص منشي يف تل ،)منكم؟

  .12وأصحابه الذين معه جئناه، فاستأخر قومه من حوله حىت دنا رسول اهللا 
إين ال أرى طلحة إال قد : (يعوده فقال عن حصني بن وحوح أن طلحة بن الرباء مرض فأتاه رسول اهللا و

    13)يفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهلهحلفآذنوين به وعجلوا، فإنه ال ينبغي  ،حدث فيه املوت
فإن كان غائبا دعا له، وإن  ،إذا فقد رجال من أصحابه ثالثة أيام سأل عنه كان رسول اهللا : عن أنس قالو

                                                                                                                                 
  .أبو داودرواه )  1(
  .حديث حسن :وقال ،الترمذيرواه )  2(
  .البن ماجههذه الرواية )  3(
فشبه ما حيوزه عائد املريض من الثواب مبا حيوزه املخترف  ،خرفت النخلة أخرفها :يقال ،هو اجتناء مثرها: خرافة اجلنة )  4(

  .من الثمر
: يا رسول اهللا هذا األجر للصحيح الذي يعود املريض فما للمـريض؟ قـال  : زاد يف رواية عن أمحد والطرباين قال أنس )  5(

  )حتط عنه ذنوبه(
  .ورواته ثقات مشهورون إال أن فيه انقطاعا ،ابن ماجهرواه   )6(
  .لطرباينرواه ا)  7(
  .ابن أيب الدنيارواه )  8(
  .أمحدرواه )  9(
  .أمحدرواه )  10(
  .أبو ليلىرواه )  11(
  .مسلمرواه )  12(
  .أبو داودرواه )  13(
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  .1كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده
  .2يعودين ليس براكب بغل وال برذون جاءين رسول اهللا : عن جابر قال

 وكان رسول اهللا  :رسول اهللا مبرضها، قال فأخرب ،أن مسكينة مرضت - عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف و
  . 3احلديث.. يعود املساكني، ويسأل عنهم 
  .  4فعادين رسول اهللا  ،أصابين رمد :عن زيد بن أرقم قال

  .5احلديث - نعود زيد بن أرقم، وهو يشتكي عينيه  دخلت مع رسول اهللا : عن أنس قالو
ولكن أال ترى أن يف جتميع الناس على املريض مما يزيده .. كم ما أمجل ما دعاكم إليه نبي: قال الدكتور منجل

  .فاملريض حيتاج من الراحة ما ال حيتاج إليه السليم..  ؟مرضا
  ..ودعانا إىل مراعاة األدب عند عيادة املرضى .. إىل هذا  وقد نبهنا : قال الرضا

يض، وملئه باألمل يف اهللا، ويف شفاء اهللا، من ذلك ما ورد يف النصوص املقدسة من الدعوة إىل التنفيس عن املرو
وكان النيب : دخل على أعرايب يعوده، قال أن النيب : عن ابن عباسففي احلديث .. ويف فضل اهللا عليه بالبالء املطهر 

 كال، بل هي محى تفور ـ أو ! طهور: قلت: ، قال)ال بأس طهور إن شاء اهللا(: إذا دخل على مريض يعوده قال
   6)فنعم إذا(: فقال النيب . لى شيخ كبري تزيره القبورتثور ـ ع
يذهب اهللا  أبشري يا أم العالء، فإن مرض املسلم(: وأنا مريضة، فقال عادين رسول اهللا : عن أم العالء قالتو

   7)به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة
: قالت) ترعدين: أي(يا أم السائب تزفزفني مالك (: دخل على أم السائب، فقال أن رسول اهللا : عن جابرو

   8)ال تسيب احلمى، فإا تذهب خطايا بين آدم كما يذهب الكري خبث احلديد(: احلمى ال بارك اهللا فيها، فقال
 أبشر، فإن مرض: كنت مع سلمان ـ وعاد مريضا يف كندة ـ فلما دخل عليه قال: عن سعيد بن وهب قالو

   9)ة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعري عقله أهله مث أرسلوه، فال يدري مل عقل ومل أرسلاملؤمن جيعله اهللا له كفار
يتخري الوقت املناسب لعيادته؛ ألن مقصود العيادة إراحة املريض وتطييب ومن ذلك أن على من عاد املريض أن 

   ..قلبه، ال إدخال املشقة عليه
  .وكان يف اجللوس فائدة ومصلحة ،إن أحب املريض ذلكأن ال يطيل املكث واجللوس عنده، إال ومن ذلك 

عاد املريض جلس عند  إذا كان رسول اهللا : عن ابن عباس قالومن ذلك أن يدعو للمريض، ففي احلديث 
                                                

  .أبو يعلىرواه )  1(
  )ماشيا وأبو بكر، وأنا يف بين سلمة عادين رسول اهللا (ولفظه  رواه ابن ماجه،، والبخاري، وأبو داودرواه )  2(
  .مالك رواه )  3(
  .أمحد، والبخاري يف األدب، وأبو داودرواه )  4(
  .أمحدرواه )  5(
 .البخاريرواه )  6(
 .داودرواه أبو )  7(
 .مسلمرواه )  8(
 .البخاري يف األدب املفردرواه )  9(
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   1)أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان يف أجله تأخري عويف من وجعه: رأسه، مث قال سبع مرار
اللهم (: سعد بن أيب وقاص وضع يده على جبهته، مث مسح يده على وجهه وبطنه، مث قال  ملا عاد النيبو

  .ويف وضع اليد على املريض تأنيس له، وتعرف على مرضه شدة وضعفا، وتلطف به،  2)اشف سعدا
رسول قال : قالت عن أم سلمةففي احلديث  ،أن ينصح للمريض بالدعاء، وأن ال يقول عنده إال خرياوعليه أن 

   3)إذا حضرمت املريض أو امليت فقولوا خريا، فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون:(   اهللا
وهي  ،على أم السائب دخل رسول اهللا : ن جابر قالعففي احلديث ..  نصح املريض وتوجيههومن ذلك 

فإا تذهب خطايا بين  ،تسبيها ال( فقال رسول اهللا  - أخزاها اهللا تعاىل  - احلمى : ما لك ؟ فقالت: ترفرف، فقال
    4)آدم كما يذهب الكري خبث احلديد

 ،فقعد عند رأسه ،يعوده فمرض فأتاه رسول اهللا  عن أنس أن غالما من اليهود كان خيدم رسول اهللا و
احلمد (: وهو يقول أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج رسول اهللا : ، فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال له)أسلم: (فقال له

    5)هللا الذي أنقذه من النار
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .املفرداألدب رواه البخاري يف )  1(
 .رواه البخاري ومسلم)  2(
 .مسلمرواه )  3(
برجـال   -وروى الطـرباين  ، أبو داود عن أم العالء، عمة حزام بن حكيم األنصاري، ورواه البخاري يف األدبرواه )  4(

قالت خبـري  ) كيف جتدينك ؟: (امرأة من األنصار وهي وجعة، فقال هلا عاد رسول اهللا : عن فاطمة اخلزاعية قالت -الصحيح 
  )فإا تذهب خبث ابن آدم، كما يذهب الكري خبث احلديد ،اصربي:(  إال أن أم ملدم قد برحت يب، فقال رسول اهللا 

  .أمحد، والبخاري، وأبو داودرواه )  5(
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  اجلسدـ  2
  فما جاء به لعالج اجلسد؟.. عرفنا عالج اإلسالم للنفس يف حال مرضها : قال الدكتور منجل

ومل تكتمل هذه األربعة يف دين كما اكتملت يف ..  ال تتحقق رمحة اجلسد إال ا.. أربعة أمور : قال الرضا
  .يع املعاين اليت جتعل املريض يعيش حياة طبيعية ال ختتلف عن حياة أي سليمففيه وحده مج.. اإلسالم 

فهو ما جاء يف الشريعة من الدعوة حلفظ األجساد باعتبارها أمانة من اهللا لعباده يتوجب عليهم .. أما أوالها 
  .الطب الوقائي لتقريرهما جاء  واليت جتمع كل.. بل شرع التشريعات املختلفة  ،ومل يكتف اإلسالم بذلك.. حفظها 

ووضع القوانني الكثرية اليت حتفظ التداوي من .. فهو ما جاء يف الشريعة من الدعوة إىل التداوي .. وأما الثانية 
  .السقوط يف اخلرافة والدجل

  .فال يتعارض التدين مع املرض.. فهو ما جاء من تشريعات التخفيف على املريض، مراعاة ملرضه .. وأما الثالثة 
فهو ما حفلت به النصوص املقدسة من األدوية اليت مل يتأكد من جدواها العامل إال بعد أن توفر له .. وأما الرابعة 

  .. من األجهزة والوسائل ما أتاح له ذلك 
  .1األوىلفحدثنا عن : قال اجلمع احمليط به

باعتبارها  - فهومها الواسع مب - لقد نصت الشريعة يف نصوصها القطعية على وجوب احملافظة على الصحة : قال
نعمتان مغبون فيهما كثري من :(  ففي احلديث قال رسول اهللا .. نعمة من نعم اهللا على عباده، والنعم جيب حفظها 

   2)الصحة والفراغ: الناس
خرياً من فما أويت أحد بعد اليقني  ،سلوا اهللا املعافاة(: يقرن العافية والصحة، باليقني، فيقول بل إن رسول اهللا 

    3)املعافاة
   4)فما أويت أحد بعد يقني خرياً من معافاة ،سلوا اهللا العفو والعافية(: ويقول
    5)ما سئل اهللا شيئاً أحب من العافية: (ويقول
    6)يا أيها الناس إن الناس مل يعطوا يف الدنيا خرياً من اليقني واملعافاة فسلوها اهللا عز وجل( :ويقول
   7)سألت اهللا البالء فاسأله العافية: ( اللهم إين أسألك الصرب، فقل له النيب: الأن رجالً قوروي 

   8)إن جلسدك عليك حقاً:( يعترب حفظ اجلسد من احلقوق الواجبة، فيقول وهلذا فإن رسول اهللا 
    1)املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف:(وبسبب ذلك يعترب

                                                
  )ابتسامة األنني(من سلسلة ) رقية اجلسد(حتدثنا بتفصيل عن هذا اجلانب من الطب النبوي يف رسالة )  1(
  .ه البخاريروا)  2(
  .رواه ابن ماجة)  3(
  .رواه النسائي)  4(
  .رواه الترمذي)  5(
  .رواه أمحد بإسناد حسن)  6(
  .الترمذي بسند حسنرواه )  7(
  .رواه البخاري)  8(
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مل تكن نصوصا جمردة عن .. جد الصحة، وتعتربها نعمة ال تقل عن نعمة اإلميان إن هذه النصوص اليت مت
فاإلسالم ال يكتفي بالنظريات اردة، واملثل اليت قد ال جتد ما يوفر هلا الوجود .. التشريعات اليت تضمن وقوعها 

  .. الواقعي 
متكاملة مل يأت مبثلها دين من  صحية ولذلك، فإن تأمل ما جاء به اإلسالم يف هذا الباب يضعنا أمام منظومة

  .. األديان، وال مذهب من املذاهب 
.. وحنن ال نرى يف جمامع كتب املسلمني الفقهية أبوابا خاصة بالطب .. كيف تقول ذلك : قال الدكتور منجل

لها من إحياءات وإن وجدناه يف احلديث وجدنا جمموعة من األدعية والرقى ال عالقة هلا بالصحة إال ما تنشره يف قائ
  ومهية؟

أن نبحث عن املنظومة الصحية اإلسالمية يف فصل من  –حضرة الدكتور  –من اخلطأ الكبري : قال الرضا
  .. الفصول، أو باب من األبواب 

  فأين نبحث عنها إذن؟: قال الدكتور منجل
عاة حفظ الصحة جنده يف كل فمرا.. يف كل فصل من فصوهلا، وباب من أبواا .. يف الشريعة مجيعا : قال الرضا

  . 2أمر من األوامر وي من النواهي
والغسل من  .. ويف الوضوء مخس مرات يومياً .. أليس يف طهارة الثوب والبدن واملكان املطلوبة قبل أداء الصالة

  ؟يف وقاية البدن من كثري من األمراضهلا دورها اجلنابة، واألغسال املسنونة نظافة رائعة 
ينكر أحد أن أداء إال أنه ال  نصلي تعبداً وخضوعاً وامتثاالً ألمر اخلالق العظيممع كوننا  –سلمني امل –وحنن 

وهي آفات قلما حتصل عند  ..الصالة بإتقان ركوعها وسجودها أمر يدرب عضالت اجلسم وميتع تيبس مفاصله
  . املسلمني كما يؤكد ذلك كبار األطباء

أن الصوم من غري املسلمني لعلماء لقرباً إىل اهللا طاعة وزلفى، ولكن أمل يثبت نؤديه تفمع أننا الصوم، مثل ذلك و
   ؟وعملها الفيزيولوجي السوي) جدا(ويصقل األجهزة ويعيد إليها  ،اإلسالمي ينقي البدن من فضالته ومسومه

يه نيب الرمحة دعا إللقد  .. سبق صحي ليس له مثال 3)السواك مطهرة للفم مرضاة للرب:(مث أليس يف قوله 
 أليس عود األراك مفخرة ألمتنا بني األمم يوم مل يكن هناك فرشاة  ..يوم كانت نبيالت روما يتمضمضن بالبول

وال معجون لتنظيف األسنان، وهو مبا فيه من مواد لكيماوية طبيعية صاحل ألن جيمع خواص كل من املعجون والفرشاة 
   ؟على السواء

تلحظ صحة البدن واحملافظة عليه، وهلا السبق يف ذلك على كل ما شريعتنا لشراب يف آداب الطعام واهكذا فإن و
   ..ه الطب الوقائي احلديثرقر

: وقول النيب  ،)األعراف(﴾)31(وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِنه لَا يحب الْمسرِفني  ﴿: أليس يف قوله تعاىل

                                                                                                                                 
  .رواه مسلم)  1(
  )روائع الطب اإلسالمي(، ككتاب الدكتور حممد نزار الدقررجعنا يف هذا لكتابات )  2(
  .موصوال خزمية وابن والنسائي ،جمزوما تعليقا بخاريرواه ال)  3(
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بطن ، حسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه ، فإن كان ال حمالة ، فثلث طعام ، وثلث  ما مأل ابن آدم وعاء شرا من(
  ؟وقاية للبدن من أمراض البدن التخمة وويالا 1)شراب ، وثلث لنفسه

للشاربني، من النهي عن الشرب واقفاً، والشرب على   قواعد الشرب وآدابه اليت وصفها حممد أليس يف 
، الذي مل يصل  الطب احلديث إعجازها، خاصة وقد أمر ا النيب األمي  ر اليت أثبت وغريها كثري من األمو ،ثالث

   ؟الطب يف زمانه إىل كل هذه املعطيات
حىت النوم الذي ال يلتفت الكثري إليه، وال يهتم به، وضع له اإلسالم من القواعد والضوابط والنظم ما أثبت العلم 

  ..نسان احلديث مدى دقته ومدى خدمته لصحة اإل
وضع اإلسالم قواعد صحية رائعة لتنظيم ساعات العمل والنوم ما تزال هي األمثل بني كل التشريعات لقد 
وقال ، )النبأ( ﴾)11(وجعلْنا النهار معاشا ) 10(وجعلْنا اللَّيلَ لباسا  ﴿:يقرر بعض هذا القواعد قال تعاىل. .الوضعية
.. الدراسات العلمية أمهيته تؤكد وهي كلها مما .. وغريها كثري ..   2)ميت يف بكورهاأل اللهم بارك: (  النيب
كما أكدت أن اإلنتاج العضلي . .كثرة انتشار األمراض بني فئة العاملني اراًتذكر إحصاءات منظمة الصحة العاملية ف

  . ر أو الليل نوعاً وكماًوالفكري لإلنسان يف ساعات الصباح الباكر تفوق إنتاجه بقية ساعات النها
وذلك متوافق .. قد أثبت الطب أن النوم على البطن يؤدي إىل تشوهات عضوية وآثار مرضية سيئة على البدن و

ضجعة يبغضها اهللا ( هعد، بل ن النوم على البطنعي حني  متاما مع تلك التشريعات الغالية اليت شرعها النيب 
دعا مل خيرج يف ذلك عما يوم أن أفضل ضجعة للنوم هي النوم على اجلانب األمين ما أثبت الطب الوعند .. 3)ورسوله

ليعرف تفصيالت   همل يكن علم التشريح يف عهدبل  .. مل يدرس التشريح ن حممداً مع العلم أ..  نيب الإليه 
  . لعلم احلديثتنسجم متاماً مع كل معطيات ا ته ، ومع ذلك فإن دعومل تعرف إال حديثايف اجلسد كثرية 

ضعها يف إطار يفجر طاقاا ملصلحة تو ،تنظم غريزة اجلنسوهكذا جند يف الشريعة اإلسالمية منظومة كاملة 
  :اجلسد ال لتدمريه

من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل يستطع  الشبابيا معشر : (إىل الزواج املبكر حني قال لقد دعا النيب 
  5)ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس: (فقال ،ودعا إىل اختيار الزوجة الصحيحة السليمة، 4)فعليه بالصوم فإنه له وجاء

ونظم أمور املعاشرة الزوجية، حبيث ضمن سالمة الزوجني من اإلصابة بعدد من األمراض اجلنسية، ووضع أسس 
غري موضع وعن اإلتيان يف  ،يضصحة املرأة وعافيتها، فنهى عن املواقعة قبل املداعبة، وى عن إتيان الزوجة يف احمل

  . مما أثبت الطب احلديث مضاره ومفاسده وما يلحق به من أذى لكل من الزوجنياحلرث 

                                                
  .رواه أمحد والترمذي)  1(
  .حديث حسن :، وقالالترمذي رواه)  2(
  .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة)  3(
  .رواه البخاري ومسلم)  4(
 الفـردوس  مسند يف الديلمي منصور أبو وروى، ..) العرق فإن:(  قوله دون خمتصرا عائشة حديث من ماجه ابن رواه)  5(
 مـن  واأليـام  العمر تضييع كتاب يف املديين موسى أبو وروى ،)دساس العرق فإن الصاحل احلجر يف تزوجوا:(  أنس حديث من

  )دساس العرق فإن ،ولدك تضع نصاب أي يف وانظر:(  عمر ابن حديث
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وهل ينكر عاقل أو منصف من أطباء ما للزىن واللواط من أثر مفجع يف انتشار األمراض اجلنسية كالزهري 
ولَا تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيلًا  ﴿:له تعاىل وغريها، وهي أمراض حيتمي منها املؤمن املطبق لقو والسيالن

   ؟)اإلسراء( ﴾)32(
أفضل من إدخال التعاليم الدينية يف روع الناس ) طاعون العصر(وهل جيد املسئولون اليوم وسيلة ملكافحة اإليدز 

   وحتذيرهم مغبة اإلصابة ذا الطاعون اجلديد؟ 
ه اتمعات الغربية يمي اخلمر و املخدررات يف تشريعنا رمحة كربى تمعنا املسلم عندما نقارنه مبا تعانأليس يف حتر

  من مشاكل صحية خطرية أمام قضية اإلدمان؟ 
بانتشار السرطانات  - الذي تقول الشريعة بتحرميه  –أمل تؤكد دراسات منظمة الصحة العاملية عالقة التدخني 

  أضراره لكل أجهزة البدن ويف مقدمتها اجلهاز العصيب ؟عالوة على اشتمال 
وقاية للبدن من ) املائدة(  ﴾ )3( ..حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ ﴿:تعاىلأليس يف تطبيق قوله 
ر، أما امليتة وما حتمل من حلم منها داء عضال خبيث ينتقل إىل اإلنسان بتناول حلم اخلنزي ،اإلصابة بعدد من األمراض

  ؟متفسخ بتأثري اجلراثيم فقد يكون فيها املهلكة آلكلها
الرباز يف املوارد وقارعة : اتقوا املالعن الثالث( : الذي نص عليه قوله  - الطرق  أليس يف منع التبول والتربز يف

والزحار وغريها من األمراض الطفيلية  تشريع صحي هام ملنع انتشار البلهارسيا واألنكلستوما -  1)الطريق والظل
   ؟املهلكة لعضوية بين آدم

بأول قانون للحجر الصحي ملنع انتشار األمراض السارية وللوقاية من  نطق املصطفى  باإلضافة إىل هذا كله
 ( :وقال..  2)ال يورد ممرض على صحيح( :قال .. واليت تعتمد أصالً على عزل املريض عن الصحيح ،العدوى فيها

ذا  نطق النيب األمي انظروا لقد ..  3)إذا مسعتم بالطاعون فال تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال خترجوا منها
  . العوامل املمرضة لألوبئة بأكثر من ألف عام) الطفليات(و) اجلراثيم(قبل أن تكتشف 

وحتمي اإلنسان من الوقوع يف شباك .. هذه مناذج فقط على ما جاء به اإلسالم من تشريعات حتفظ الصحة 
وتستطيع حضرة الدكتور أن تقرأ الشريعة من أوهلا إىل آخرها، وأنا أحتداك أن جتد فيها .. األمراض مهما كان نوعها 

  .  4حكما شرعيا واحدا يتناىف مع ما تقرره القواعد الصحية 
  ؟5الثانيةفحدثنا عن .. حدثتنا عن األوىل : قالوا
ووضع القوانني الكثرية اليت حتفظ التداوي من .. ي ما جاء يف الشريعة من الدعوة إىل التداوي الثانية ه: قال

  .السقوط يف اخلرافة والدجل
                                                

  .رواه أبو داود)  1(
  .رواه مسلم)  2(
  .رواه البخاري)  3(
ت املرتبطة ذا الباب مل نشأ ذكرها هنا مراعاة لالختصار، وألا مـذكورة بتفصـيل يف سلسـلة    هناك بعض الشبها)  4(

  )ابتسامة األنني(
  )ابتسامة األنني(من سلسلة ) أدوية من األرض(حتدثنا بتفصيل عن هذا اجلانب من الطب النبوي يف رسالة )  5(
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وبالغت  ،تمائمالرقى والبعث يف بيئة أمية جاهلة اعتمدت يف معاجلة مرضاها على  أنتم تعلمون أن رسول اهللا 
  .يف استعمال الكي وتعليق الودع واخلرز

ضع القواعد الصحيحة للتداوي، ومنع أو ى عن التعلق باألوهام هذا الواقع املنحرف، وو واجه وقد 
  .. واخلرافات 

ما : (قال حبصول الشفاء بإذن اهللا إذا ما وافق الدواء الداء، ففي احلديث عن رسول اهللا  وأول ذلك إخباره 
    1)أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء

   2)عباد اهللا فإن اهللا مل يضع داء إال وضع له شفاء إال داء واحداً، اهلرمتداووا يا : (قالو
    3)ما خلق اهللا من داء إال وجعل له شفاء علمه وجهله من جهله إال السام، والسام املوت: (قالو
وأن األدوية ليست سوى  ..وتعريف بأا سبب للشفاء ،وحث عليها ،في هذه األحاديث إثبات للمداواةف
  .واألخذ بسنة اهللا يف كونه ،ب خلقها اهللا وسائل للشفاءأسبا

حث لألطباء املسلمني على البحث واالستقصاء الكتشاف ) وجهله من جهله ،علمه من علمه(: ويف قوله 
  . واستخراج أدوية أفضل من سابقتها ،أدوية لألمراض اليت مل يعرف هلا بعد دواء ناجع

تقوية لنفس املريض عندما يستشعر بنفسه وجود دواء لدائه يقوى به رجاؤه  أن لكل داء دواء ويف تأكيد النيب 
  . وترتفع معنوياته ويذهب تومهه الذي هو عدو آخر بعد املرض

ويف . .الربء مبوافقة الدواء للداء، فلألدوية مقادير معينة تفعل ا جيب أال تزيد عنها وال تنقص وقد علق النيب 
معرفتهم ومهارم يف الطب وعلومه ليتسىن هلذه املعرفة أن تصيب الداء باملقدار املناسب  هذا حث لألطباء على زيادة

  .من الدواء
  ..مجيع ما يرتبط باألخالق الطبية والقوانني اليت حتميها على وفوق ذلك، فقد نصت الشريعة  

ألدوية من غري أن ومن ذلك أا أوجبت الضمان على من استغل حاجة الناس للتداوي، فراح يصف له من ا
  5) ومل يعلَم منه الطِّب قَبلَ ذلك، فهو ضامن 4من تطبب:) يكون له علم بذلك، ففي احلديث قال 

احلديث يدل على أنه ال حيل ألحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو ال حيسنها، سواء كان طباً أو غريه، ف
ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو حنومها، فهو ضامن له، وما أخذه وما . .وأن من جترأ على ذلك، فهو آمث

من املال يف مقابلة تلك الصناعة اليت ال حيسنها، فهو مردود على باذله؛ ألنه مل يبذله إال بتغريره وإيهامه أنه حيسن، 
  .فيدخل يف الغش

  ؟الثالثةفحدثنا عن .. حدثتنا عن الثانية : قالوا
                                                

 .رواه البخاري)  1(
 .مذيأمحد واألربعة وصححه التررواه )  2(
 .رواه ابن ماجة)  3(
من طَب، ألن لفظ التفعل يدل على تكلُّف الشىء والدخول فيه بعسر وكُلفة، وأنـه  : ومل يقل، » من تطَبب:» قال )  4(

 .ليس من أهله، كتحلَّم وتشجع وتصبر ونظائرِها، وكذلك بنوا تكلَّف على هذا الوزن
  .ائى، وابن ماجهأبو داود، والنسرواه )  5(
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وقد ، فال يتعارض التدين مع املرض.. ا جاء من تشريعات التخفيف على املريض، مراعاة ملرضه الثالثة هو م: قال
﴾ )7(ا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا ﴿ لَ:نص على هذا األصل املهم يف اإلسالم قوله تعاىل 

  )النساء(﴾ )28(يد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخلق الْإِنسانُ ضعيفًا يرِ﴿ :، وقوله تعاىل )الطالق(
إن اهللا ( :، وقوله1)إن الدين يسر ولن يشاد ا لدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا:(  ونص عليه قوله 

،  3)دينكم أيسره، إن خري دينكم أيسره إن خري:( ، وقوله 2)مل يبعثين معنتا وال متعنتا، ولكن بعثين معلما ميسرا
عندما أرسل معاذ بن جبل و..  4)احلنيفية السمحة: (أي األديان أحب إىل اهللا؟ قال.. يا رسول اهللا: قيل لهوعندما 

   5)يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفر: (وأيب موسى األشعري قال هلما
وإذا كان يعجز  ..بعض واجبات الصالة تسقط عنه  نأن املريض الذي يعجز عبناء على ذلك نص الفقهاء على 

  .عن بعضها فإنه يسقط عنه القدر الذي يعجز عنه 
صل قائما ، فإن مل تستطع فقاعدا ، فإن مل :(لقوله جواز الصالة قاعدا إذا شق عليه الوقوف، ونصوا على 
  )تستطع فعلى جنب
  .باملاء جواز التيمم للمريض الذي يشق عليه التطهر  ونصوا على
  .أن املريض الذي يشق عليه الصيام فإنه جيوز له الفطر  ونصوا على
  .أن من أصيب مبرض ال يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يومٍ مسكينا ونصوا على
أن احلج بالنفس يسقط عن املريض الذي ال يستطيع الركوب ، وله أن يقيم بدله مباله من حيج عنه  ونصوا على

  .ويعتمر 
  .أن املريض الذي ال يستطيع الطواف ماشيا فله أن يطوف راكبا أو حمموالً  وا علىونص

  .أن املريض الذي ال يستطيع الرمي بنفسه فإنه يوكل من احلجاج من يرمي عنه  ونصوا على
  .أن املريض الذي ال يستطيع تطهري ثيابه جيوز له أن يصلي ا ولو كان عليها شيء من النجاسات  ونصوا على
  .أن اجلهاد ال جيب على األعمى وال على األعرج وال على املريض ألم يعجزون عنه ويشق عليهم ونصوا على
  .به أذى من رأسه أن يغطيه ، ولكن عليه الفديةللحاج الذي أنه جيوز  ونصوا على
  .أن املريض ال يقام عليه احلد حىت يربأ خوفًا من السراية  ونصوا على
  .مل ال يقام عليها احلد حىت تضع خوفًا من هالك اجلنني أن احلا ونصوا على
جواز إجراء اجلراحة الطبية ولو بال إذن املريض إذا حصل الضيق واحلرج وحلت الضرورة ؛ ألن  ونصوا على

  .األمر إذا ضاق اتسع 
  .سقوط وجوب حضور اجلمع واجلماعات عن املريض الذي يشق عليه ذلك  ونصوا على

                                                
 .البخاريرواه  )1(
 .رواه مسلم )2(
 .أمحدرواه  )3(
 .البخاري يف صحيحه تعليقارواه  )4(
 .البخاريرواه )5(
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جلمع بني الصالتني بسبب املرض إذا كان يشق عليه صالة كل وقت يف وقته وعلى ذلك جواز ا ونصوا على
  .حديث محنة 

  .جواز الصالة لغري القبلة إذا كان يف توجيهه إليها حرج وعسر ومشقة وضيق  ونصوا على
يصلي ما فاته  أن املغمى عليه ال إمث عليه يف إخراج الصالة عن وقتها ، ولكن جيب عليه إذا أفاق أن ونصوا على

  .من الفروض ، هذا إذا كانت مدة اإلغماء قليلة عرفًا وهي مبقدرة ثالثة أيام 
  .جواز اجلمع للطبيب اجلراح إذا مل يستطع إقامة الصالة يف وقتها بسبب االشتغال بالعملية اجلراحية  ونصوا على

من غري أي حرج قد يصيبه، أو يصيب وغريها من الفروع الكثري اليت تتيح للمريض أن ميارس حياته التعبدية 
  .مرضه

  ؟1الرابعةفحدثنا عن .. حدثتنا عن الثالثة : قالوا
الرابعة هو ما حفلت به النصوص املقدسة من األدوية اليت مل يتأكد من جدواها العامل إال بعد أن توفر له من : قال

  . 2األجهزة والوسائل ما أتاح له ذلك
   3)يف شرطة حمجمٍ، أو شربة عسلٍ، أو كية بنار، وأنا أي أميت عن الكي: الثالشفاء يف ث:(  ومن ذلك قوله 

   4)يف احلبة السوداء شفاٌء من كل داٍء، إال السام:(  ومنه قوله 
   5)إن أمثل ما تداويتم به احلجامة، والقسط البحري:( ومنه قوله 
   8)بالقسط، عليكم 7من العذرة 6ال تعذبوا صبيانكم بالغمز:( ومنه قوله 
  9 )احلمى من فيح جهنم، فأبردوها باملاء:( ومنه قوله 
  .10أن نتداوى من ذات اجلنب بالقسط البحري، والزيت أمرنا رسول اهللا : زيد بن أرقم، قالوحدث 
  .11ينعت الزيت والورس من ذات اجلنب كان النيب : وعنه، قال

مث : قالت )حار حار(: قال،  13بالشربم: قالت؟ 12مب تستمشني: "سأهلا وعن أمساء بنت عميس أن النيب 
                                                

  )ابتسامة األنني(من سلسلة ) أدوية من السماء(حتدثنا بتفصيل عن هذا اجلانب من الطب النبوي يف رسالة )  1(
من سلسلة ) أدوية من السماء(من األدوية يف رسالة  جدوى ما ذكره رسول اهللا  ذكرنا تفاصيل الرباهني العلمية على)  2(

 )ابتسامة األنني(
 .رواه البخاري)  3(
 .رواه البخاري ومسلم)  4(
 .رواه البخاري ومسلم)  5(
 .أن بعصر العذرة، وهي قرحة يف احللق)  6(
 .ن إىل غمزها فينفجر منه دم أسودهي قرحة كانوا يعمدو: وقيل. وجع يف احللق يهيج من الدم)  7(
 .رواه البخاري ومسلم)  8(
 .رواه البخاري ومسلم)  9(
 .رواه الترمذي)  10(
 .رواه الترمذي)  11(
 .أي بأي شيء تطلبني االسهال)  12(
 .نبت يسهل البطن)  13(
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   1)لو أن شيئاً كان فيه الشفاء من املوت؛ لكان يف السنا:(  استمشيت بالسنا فقال النيب 
اسقيه :(  أخي استطلق بطنه فقال رسول اهللا : فقال، جاء رجل إىل النيب : وعن أيب سعيد اخلدري، قال

اسقيه (: فقال ،مث جاء الرابعة ،فقال له ثالث مرات. ه فلن يزده إال استطالقاًسقيت: فسقاه، مث جاء، فقال ،)عسالً
، فسقاه، )صدق اهللا، وكذب بطن أخيك:(  فقال رسول اهللا . .لقد سقيته، فلم يزده إال استطالقاً: فقال ،)عسالً
  . 2فربأ

ن كل ما ورد يف هذه أن تتأكد م –حضرة الدكتور  –يف وسعك : التفت الرضا إىل الدكتور منجل، وقال
وأنا متأكد متاما أنك لن جتد فيها إال الرباهني القوية القاطعة على أن حممدا رسول اهللا، .. النصوص من أنواع األدوية 

  .وأنه رمحة اهللا للعاملني
***  

 بعد أن حتدث الرضا كل تلك األحاديث مل نشعر إال بالدكتور منجل يسرع إىل الطائرة من غري أن ينبس ببنت
مث مل تلبث إال قليال حىت ارتفعت لتعود من حيث جاءت من غري .. مث مل نشعر إال بأصوات حمركات الطائرة .. شفة 

  .أن تعاجل مريضا واحدا
ولعل بعضهم كان متحسرا من فوات .. كان الناس ال يزالون ملتفني بالرضا، وهم متعجبون مما حيصل أمامهم 

  .فرصة العالج
فالعلوم اليت حتملها هذه الطائرة منلكها حنن، ومنلك  –إخواين  –اطمئنوا : ذه اجلموع قائالوقد توجه الرضا إىل ه

  .ولذلك هلموا لنؤسس مستشفياتنا اليت تغنينا عن مستشفيام.. أضعافها 
  .ولكن هلؤالء من العلوم ما ليس لنا: قال بعض املرضى

  .وليس هلم من العلوم ما لنا.. إن لنا من العلوم ما هلم .. ومن قال لك ذلك : قال الرضا
  كيف ذلك؟: قال املريض
لقد مألنا نبينا تواضعنا، فلذلك رحت، وراح معي الكثري من إخواين إىل بالدهم، فاستفدنا من مجيع : قال الرضا

  .خربام يف هذا اال
  .أما هم، فقد قعد م كربهم أن يلتفتوا إىل ما عندنا

  .فهلموا معي لتروا املفاجأة.. ندهم وما ليس عندهمولذلك فإن لدينا من العلم ما ع
صاح اجلميع مكربين، وقد صحت معهم من حيث ال أشعر، وقد تنزلت علي حينها أنوار جديدة اهتديت ا 

   .بعد ذلك إىل مشس حممد
  
  
  

                                                
 .هذا حديثٌ حسن غريب: رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي)  1(
 .ومسلمرواه البخاري )  2(
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  احملبطونـ  خامسا
، وقد أراد من 1)جونزإيرنست (امسه  صاحب لناسرت إىل مستشفى نفسي كان قد أسسه .. يف اليوم اخلامس 

  .خالله أن ينشر يف نفوس املرضى احملبطني ما جيعلهم يشنون حربا ال هوادة فيها على اإلسالم
ومن فضل اهللا علي يف ذلك اليوم أين شهدت موقفا من املواقف زادين قربا من اإلسالم، وزادين حمبة لطبيب 

  . اليائسني واحملبطني رمحة اهللا للعاملني رسول اهللا 
  .. أحكي لك احلكاية من البداية س

ن يضعون أكفهم على يرأيت رجاال كثري.. عندما دخلت قاعة املستشفى املمتلئة باحلزن واألسى واليأس 
  .. خدودهم، وقد امتألت أسارير وجوههم باألسى واألمل واحلزن 

األمل واحلزن  فقد أصيب هو اآلخر بعدوى.. مؤسس املستشفى ) إيرنست جونز(وكان من بينهم صاحبنا 
  .واليأس

  أرى اليأس على وجهك؟.. ما بالك حضرة الربوفيسور : اقتربت منه، وقلت
وأنا قد استعملت كل املراهم ، وخضت غمار كل األساليب اليت ابتدعها أصحابنا يف .. أيأس وكيف ال : قال

 قلوم، فال يكادون ينفكون لكأن اليأس قد غرس جذوره يف.. لكين مل أظفر مع هؤالء بشيء ..  2العالج النفسي
                                                

طبيب بريطاين ساعد يف إدخال قواعد التحليـل النفسـي يف    ، وهو)م1958 - 1879(إيرنست جونز أشري به إىل )  1(
طور التحليل النفسي ليكون أسلوبا ملعاجلـة األمـراض   مفرويد، لكان صديقًا ومساندا قويا . .الواليات املتحدة و بريطانيا وكندا

عن حياة فرويد وعمله ـ وهي يف ثالثة جملـدات ـ مـن أوثـق      ) م1957 - 1953(بها جونز العقلية، وتعد السرية اليت كت
  .املراجع عن فرويد

م، 1900ونال شهادة الطب من الكلية اجلامعية بلندن عام . ولد جونز فيما يسمى اآلن جاورتون بالقرب من سوانسي بويلز
وده فيما بعد يف قبول نظريات فرويد من قبل األطباء الغـربيني  وأسهمت جه. وعمل منذ ذلك الوقت يف تطوير التحليل النفسي

  .والعلماء اآلخرين
. م1913م، واجلمعية الربيطانية للتحليل النفسي عـام  1911ساعد جونز يف تأسيس مجعية التحليل النفسي األمريكية عام 

ته القائلة بأن التحليل النفسي يعطي فهمـا أكثـر   وعمل حمررا لصحيفة التحليل النفسي العاملية، وكتب مقاالت كثرية تؤيد نظري
  )املوسوعة العربية العاملية: انظر. (للفن واألدب واالت أخرى يف اإلبداع

كثرية من املعاجلة النفسية، وأغلبها يقوم على مناقشات بـني املـريض والطبيـب    يستخدم املعاجلون النفسانيون أنواعا )  2(
يلتقي املـريض والطبيـب يف   و ..ب تعزيز ثقة املريض، ويساعده على أن يكون أكثر تقبالً للحياةحياول الطبيحيث . .النفساين

  .جلسة عالج نفساين مرة أو مرتني يف األسبوع لعدة شهور، وجيوز أن تتواىل اجللسات أكثر أو أقل من ذلك
عهم بالطبيب النفساين يف جمموعـة  فاجتما. .يف بعض األحيان تشترك جمموعات من ثالثة مرضى أو أكثر يف عالج مجاعيو

  .يساعد املرضى على فهم أنفسهم، وقد يشجع الطبيب املرضى على التعبري عن مشاكلهم يف متثيليات نفسانية
فعوضا عن حديث الطفل عن مشاكله، فإنه ميثلـها  . .ويف حالة األطفال قد يستخدم الطبيب النفساين طريقة العالج باللعب

  .بأدوات اللعب واللهو
  :والنوعان األكثر استخداما للمعاجلة النفسانية مها التحليل النفسي ومعاجلة السلوك

يركز التحليل النفسي على األفكار واألحاسيس الالشعورية، ووفقًا لنظرية التحليل النفسي تكمن أسباب كـثري مـن   حيث 
ما خيطر على باله، ويساعد الطبيب املريض علـى   يزور املريض الطبيب النفساين ويتحدث عن كل. .األمراض العقلية يف الالوعي

  . وقد يستمر املريض يف العالج التحليلي لعدة سنوات. فهم مشاكله بالكشف عن أسباا
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  .عنه، وال يكاد ينفك عنهم
  فما ترى سببا لذلك؟: قلت
إن الدين هو أيدز النفس .. إنه أخطر فريوس ميكنه أن يفتك بالنفس اإلنسانية.. ال شك أنه الدين .. الدين : قال
  .. ولذلك ال سبيل للنجاة ملن ابتلي به .. وسرطاا 

ملاذا أنا متدين؟ إين مل أحرك :( يقول) فلسفة األديان(يف كتابه  )جوست سياتهأ(الفيلسوف  صديقيلقد كتب 
أنا متدين، ألين ال أستطيع خالف ذلك، : شفيت ذا السؤال مرة، إال وأراين مسوقا لإلجابة عليه ذا اجلواب، وهو

قد : تربية أو املزاج، فأقول هلمذلك أثر من آثار الوراثة أو ال: يقولون يل. ألن التدين الزم معنوي من لوازم ذايت
  )اعترضت على نفسي كثريا ذا االعتراض نفسه، ولكين وجدته يقهقر املسألة وال حيلها

قد (: يتحدث عن تغلغل هذا السرطان يف مجيع اتمعات اإلنسانية، قال) بلوتارك(املؤرخ اإلغريقي وقبله كتب 
  )ومدن بال مدارس، ولكن مل توجد أبدا مدن بال معابدوجدت يف التاريخ مدن بال حصون، ومدن بال قصور، 

  .ال أرى هلذه النفوس املدنسة بدنس الدين أي فرصة للشفاء.. ولذلك 
  .. إن ما تقوله يا بروفيسور خيالف ما ذهب إليه الكثري من العقالء : قلت

ة البشرية، وحسبنا القول بأن الدين إحدى امللكات الضرورية الطبيعي( :يقول) آرنولد توينىب(املؤرخ الفيلسوف ف
  )افتقار املرء للدين يدفعه إىل حالة من اليأس الروحي، تضطره إىل التماس العزاء الديين على موائد ال متلك منه شيئا

إن كل املرضى الذين استشاروين (:  )اإلنسان العصري يبحث عن نفسه(يف كتابه  )كارل بانج(ويقول الدكتور 
اضية، من كل أحناء العامل، كان سبب مرضهم هو نقص إميام، وتزعزع عقائدهم ومل ينالوا خالل الثالثني سنة امل

  )الشفاء إال بعد أن استعادوا إميام
  )إن أعظم عالج للقلق ـ وال شك ـ هو اإلميان(: فيلسوف املنفعة والذرائع )وليم جيمس(ويقول 

  ) قط مرضا نفسياإن املرء املتدين حقا ال يعاين(: )بريال(ويقول الدكتور 
إن أطباء النفس يدركون أن اإلميان القوي (: )دع القلق وابدأ احلياة(يف كتابه  )ديل كارنيجي(ويقول 

  )واالستمساك بالدين، كفيالن بأن يقهرا القلق، والتوتر العصيب، وأن يشفيا من هذه األمراض
الرباهني الكثرية الدالة على الدور اإلجيايب للدين ) العودة إىل اإلميان(يف كتابه ، فقد ذكر )هنري لنك(الدكتور أما 

  .ما ملسه وجربه من وقائع وفرية، خالل عمله يف العالج النفسيمن خالل 
وال يقعد بك عن الصالة (: قالفعن األثر املبارك للصالة يف النفس البشرية، ، فقد حتدث )ديل كارنيجي(أما 

، أو حبكم نشأتك، وثق أن الصالة سوف تسدي إليك عوناً أكرب مما والضراعة واالبتهال أنك لست متديناً بطبعك
ماذا أعين بشيء عملي فعال، أعين بذلك أن الصالة يسعها أن حتقق لك أموراً : تقدر، ألا شيء عملي فعال، تسألين

  :ثالثة ال يستغين عنها إنسان سرواء أكان مؤمناً أو ملحداً

                                                                                                                                 
واهلدف من معاجلة . .ويستخدم الطبيب عند معاجلة السلوك أسلوب املكافأة والعقاب لتشجيع املرضى ليسلكوا سلوكًا أفضل

: انظـر ( . املرضى على تغيري سلوكهم أكثر من حماولة مساعدم على فهم أسباب ذلـك السـلوك  السلوك هو حماولة مساعدة 
  )املوسوعة العربية العاملية
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قة عما يشغل نفسك، ويثقل عليها، وقد بينا فيما سلف أن من احملال مواجهة فالصالة تعينك على التعبري بأمانة ود
مشكلة مادامت غامضة غري واضحة املعامل، والصالة أشبه بالكتابة اليت يعرب ا األديب عن مهومه، فإذا كنا نريد حالً 

  .نا إىل اهللاملشكالتنا وجب أن جنريها على ألسنتنا واضحة املعامل، وهذا ما نفعله حيث نبث شكوا
فما أقل من يسعهم احتمال أثقل األمحال وأعسر . والصالة تشعرك بأنك لست منفرداً حبل مشكالتك ومهومك

املشكالت منفردين، وكثرياً ما تكون مشكالتنا ماسة أشد املساس بذواتنا فنأىب أن نذكرها ألقرب الناس إلينا، ولكننا 
  .يسعنا أن نذكرها للخالق عز وجل يف الصالة

على اإلفضاء  - إىل حد كبري- واألطباء النفسيون جيمعون على أن عالج التوتر العصيب، والتأزم الروحي يتوقف 
  .فإذا مل جند من نفضي إليه كفانا باهللا ولياً. مببعث التوتر ومنشأ األزمة إىل صديق قريب، أو ويل محيم

طوة األوىل حنو العمل، وأشك يف أن يوايل امرؤ والصالة بعد هذا حتفزنا إىل العمل واإلقدام، بل الصالة هي اخل
الصالة يوماً بعد يوم، دون أن يلمس فائدة أو جدوى، أو مبعىن آخر، دون أن يتخذ خطوات مثمرة حنو حتسني حالته، 

:(  – واحلائز على جائزة نوبل - ) ذلك اهول.. اإلنسان (مؤلف كتاب ( )الكسيس كاريل(وتفريج أزمته، وقد قال 
   1)ة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت حىت اآلن، فلماذا ال ننتفع ا؟الصال

  وما كانت أديان هؤالء الذين ذكرم؟: قال
  .الشك أنك تعلم ذلك.. لقد كانوا مسيحيني : قلت
بل ميكن .. ولذلك ميكن للمريض النفسي أن جيد عزاءه فيه .. الدين املسيحي خمتلف عن سائر األديان : قال
  .. أن جيد عزاءه النفسي يف مجيع األديان ما عدا اإلسالم  للمريض

  .. إنه حيطم النفس حتطيما ال تستطيع بعده احللم بأي خالص .. إنه فريوس قاتل .. اإلسالم خمتلف متاما 
مع كوا من وجهة النظر .. وجيعلوا قمة قمم طموحهم .. أال ترى كيف يتحدث املسلمون عن العبودية هللا 

  ؟ة اهلاوية اليت إذا احندرت إليها النفس، فال مطمع هلا بعد يف جناة وال راحة وال سعادةالنفسي
لقد حاولت بكل .. ولألسف، فإن هؤالء مسلمون : قال ذلك، مث نظر إىل من حوله من املرضى، وقال

ولذلك ال مطمع  ،لقد ضرب اإلسالم جذوره يف أعماق قلوم.. فلم أستطع .. األساليب أن أخلصهم من إسالمهم 
  .هلم يف النجاة منه

كيف عرفت يا حضرة الربوفيسور : نظرت إليهم، فلم يبدو يل على وجوههم أي سيما من سيما املتدينني، فقلت
  ؟بأن الدين هو سبب ما هم فيه

  .ويكفي ذلك لتشخيص حالتهم.. أم مسلمون  كلقد ذكرت ل: قال
  عون رم؟هل رأيتهم يرفعون أيديهم إىل السماء يد: قلت
  ..ال : قال
  هل رأيتهم يذكرون رم كثريا؟: قلت
  .. ال : قال

                                                
  . 301ص  :دع القلق وابدأ احلياة)  1(
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  فهل رأيتهم يصلون؟: قلت
  ولكن ما غرضك من كل هذه األسئلة؟.. هم مقصرون يف مجيع هذه النواحي .. ال : قال
  .أردت أن أعرف عالقة الدين مبرضهم: قلت
  فما رأيت؟: قال
  .فهؤالء ال عالقة هلم بالدين.. سببها خطأ  أرى أن تشخيصك حلالتهم بكون الدين: قلت
  .ولكنهم يذكرون عن أنفسهم أم مسلمون: قال
  .هم مسلمون ورثوا إسالمهم ومل يعيشوه، وفرق كبري بني أن ترث شيئا، وبني أن تستخدمه.. أجل : قلت

***  
حمد واحلكيم وكل لقد كان أشبه الناس مب.. ظاهرة عليه  الورثةما قلت هذا حىت رأيت رجال كانت سيما 

  .. الورثة الذين حدثتك عنهم 
لعله زائر من الزوار الذين تعود املستشفى أن يسمح هلم بالدخول .. ال أدري: عنه، فقال) إيرنست جونز(سألت 

  لكن ما سؤالك عنه؟.. يف هذه األوقات 
  .ولكن أشعر أن هذا الرجل ميكن أن ميثل اإلسالم متثيال صاحلا.. لست أدري : قلت
  ؟أنا يبدو يل أنه كسائر الناس.. كيف عرفت ذلك : قال
مجيع أصنام يف قرارة نفسي أن هذا الشخص حيمل اإلكسري الذي حيطم به ولكين أشعر .. لست أدري : قلت

  .األوهام اليت حيملها هؤالء املرضى
.. رضى، وحيدثهم لقد جاءين هذا الرجل مرات كثرية يطلب مين أن جيتمع بامل.. أصدقك القول : ابتسم، وقال

  .لكين رفضت ذلك رفضا شديدا
  مل؟: قلت
لقد رأيت أنه حيمل أفكارا خطرية ميكنها أن تتسبب هلم يف تشوهات نفسية ال .. لقد خشيت عليهم : قال

  أال ترى أنه يبدو مسلما ملتزما؟.. ميكنهم النجاة منها
  .فلعلنا نظفر منه بشيء.. طاب وذلك ما يدعوين ألن أطلب منك أن تأذن له فيما يريد من اخل: قلت
  .. إن ما تقوله خطري : قال
  كيف ذلك؟: قلت
فكيف إذا سرب إليهم هذا .. أال ترى أن هؤالء، ومع كوم غري ملتزمني، دب إيل اليأس من شفائهم : قال

االرجل أمراض االلتزام حينها سيصابون بإعاقة نفسية دائمة ال ميكن هلذا املستشفى أن يتحمل تبعا.  
  .. واليائس ال يبايل أي مركب ركب .. لقد ذكرت يل أنك قد يئست من شفائهم : قلت

ولكن البد أن تكون حاضرا لترى .. سآذن له اليوم باحلديث إكراما لك .. ال بأس : سكت قليال، مث قال
  .اخلرافات اليت يريد أن يسرا للمرضى

***  
وهو مع ذلك حيرك .. منشغال بتأمل املرضى والنظر فيهم وقد كان .. إىل الرجل ) إيرنست جونز( تقدمت مع
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  .لسانه بكلمات مل نتبينها
أنا ال أزال حمتارا يف سر حضورك بني احلني واحلني إىل هذا املستشفى، مع أين أعلم أنه ال قريب : قال له إيرنست
  فما سر إصرارك على احلضور؟.. لك فيه وال صديق 

أنا أراهم كعطشى استبد م العطش، وال أحد يسقيهم الشراب الذي .. الءأنا أشعر بأمل كبري حنو هؤ: قال
  .يتناسب معهم

  وهل لديك مثل هذا الشراب الذي تتحدث عنه؟: ابتسم إيرنست، وقال
أال ترى يا بروفيسور أنه من احملزن أن حيال بني املنقذ وبني من يريد أن .. وهذا مصدر حزين .. أجل : قال
  ينقذه؟

  أنت تزعم أنك منقذ كاملسيح؟: بصوت عال، وقالضحك إيرنست 
  .وخملصا.. ومنقذا .. كل من ترىب على يد األنبياء صار مسيحا : قال

  .ولكنك تربيت على يد حممد ال على يد املسيح: قال إيرنست
  .. املسيح وحممد ومجيع األنبياء من مدرسة واحدة : قال

  ميذ حممد؟ولكن تالميذ املسيح خيتلفون عن تال: قال إيرنست
أما الصادقون .. احملرفون من تالميذ حممد واحملرفون من تالميذ املسيح هم الذين خيتلف بعضهم عن بعض : قال

  .من كليهما فهم أبناء مدرسة واحدة
  من أنت؟: قال إيرنست

  .أنا تلميذ بسيط لألنبياء الذين أرسلهم اهللا خلالص اإلنسان: قال
  .ك به أبوكأريد امسك الذي مسا: قال إيرنست

   1)سهل بن سعد(وأنا اآلن أدعى بني الناس .. لدي أمساء كثرية : قال
لقد بدا يل اليوم أن أعطيك .. سهلامسع يا .. إن امسك ممتلئ تفاؤال وسعادة .. ما أعجب هذا : قال إيرنست

  .لكن احذر أن تسقيهم السم.. فرصة ألن تسقي املرضى بالشراب الذي تريد 
                                                

يف املتالعنني وأنـه فـرق    شهد قضاء رسول اهللا صحايب جليل  ..األنصاري الساعدي  )سهل بن سعد(أشري به إىل )  1(
  .وهذا سر اختيارنا له يف هذا احملل.. سهال  وكان امسه حزنا فسماه رسول اهللا  ،بينهما

أرسل احلجاج سنة أربع وسبعني إىل سهل بـن  حيث .. عاش سهل وطال عمره حىت أدرك احلجاج بن يوسف وامتحن معه 
مر به فختم يف عنقه وختم أيضا يف عنق مث أ ،كذبت: قد فعلته قال : ما منعك من نصر أمري املؤمنني عثمان قال : سعد وقال له 

وختم يف يد جابر بن عبد اهللا يريد إذالهلم بـذلك وأن جيتنبـهم    ،أنس بن مالك حىت ورد عليه كتاب عبد امللك بن مروان فيه
   .الناس وال يسمعوا منهم

  .املدينةب إنه آخر من بقي من أصحاب النيب : ويقال  ،تويف سهل سنة إحدى وتسعني وقد بلغ مائة سنة
من شيعة أهل البيت يف الشام، لقي قافلة سبايا كربالء خارج باب دمشق، وتعجب مما كـان   -رضي اهللا عنه  –وقد كان 

قل حلامل الرأس أن يسـري بـه   : فقالت له. .تحدث إىل سكينة وعرفها بنفسه وسأهلا إن كانت هلا حاجةف. .عليه الناس من فرح
أسـد الغابـة، وموسـوعة    : انظـر ( .، ففعل ذلكس بالنظر إليه وال ينظروا إىل وجوه بنات الرسالةأمام القافلة حتى ينشغل النا

  )عاشوراء
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السم ال .. عند تالميذ األنبياءفالسم ال يوجد .. ال ختف .. شكرا يا بروفيسور : ، وقالسهله بدا البشر على وج
  .إال عند الشياطنييوجد 

***  
  .. طلب إيرنست من املمرضني أن حيولوا املرضى إىل قاعة أشبه بقاعة حماضرات 

من املخلص أن ينقذهم من وما هي إال حلظات قصرية حىت جلس املرضى بإحباطهم ويأسهم وآالمهم ينتظرون 
  .القيود اليت وضعها األمل فيهم

  .. املنصة، ووقفت مع إيرنست يف حمل خاص نرقبه  سهلصعد 
الشك أنكم .. األفاضل ساديت: على املنصة خبشوع ووقار، مث راح ينظر يف املرضى يتأملهم، مث قال سهلوقف 

  ..تبحثون عن األمل والراحة والسكينة
  .. البحث عنها والشك أنكم تم يف
ألنكم وليتم وجهتكم حنو اليأس والتعب والقلق واجلور، ويستحيل أن جتدو يف هذه احملال .. وحيق لكم أن تتيهوا 

  .ما تريدون البحث عنه
  ؟فهل تعرف احملال اليت تنشر فينا األمل والراحة والسكينة: قال رجل من احلاضرين

  .ولذلك جئت ألحدثكم عنها.. أجل : سهلقال 
  .أخربنا.. أسرع : ال الرجلق

  .وهو أقرب إلينا من حبل الوريد.. هو حمل واحد ال غري : سهلقال 
  فما هو؟: قال
  .. هو اهللا : سهلقال 

  .ومع ذلك منتلئ مها وحزنا ويأسا. .ولكنا نؤمن بوجوده: قال الرجل مقاطعا
  معىن أن اهللا موجود؟ هل تعلمون ما.. ؟هل فكرمت يف األسرار اليت حيملها وجود اهللا: سهلقال 

  .. حدثنا : قال اجلميع
  .العدل موجود والرمحة موجودة واملغفرة موجودةإن معىن أن اهللا موجود هو أن : 1سهلقال 

  .فاحلق البد واصل ألصحابه ..معناه أن يطمئن القلب وترتاح النفس ويسكن الفؤاد ويزول القلق
 ،ولن مير الشر بال رادع ،ولن يكون اخلري بال مقابل ،مثرةولن ميضي الصرب بال  ،معناه لن تذهب الدموع سدى

  .ولن تفلت اجلرمية بال قصاص
فإذا كان اهللا .. وليس من طبع الكرمي أن يسلب ما يعطيه ..معناه أن الكرم هو الذي حيكم الوجود وليس البخل

وإمنا هو انتقال ا إىل حياة .. لحياةفال ميكن أن يكون املوت سلبا ل.. منحنا احلياة، فهو ال ميكن أن يسلبها باملوت
  .أخرى بعد املوت مث حياة أخرى بعد البعث مث عروج يف السماوات إىل ما ال اية

                                                
، بالتصـرف الـذي   كتبه مصطفى حممود يف بعض كتبه) علم نفس قرآين(استفدنا املادة املذكورة هنا من فصل بعنوان )  1(

  .ألفناه يف هذه السلسلة
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وحكمة يف خلق كل .. وحكمة من وراء كل شيء.. وإمنا حكمة يف كل شيء ،معناه أنه ال عبث يف الوجود
يف املعاناة حكمة ويف القبح حكمة ويف الفشل حكمة يف األمل حكمة ويف املرض احلكمة ويف العذاب حكمة و.. شيء

  .ويف العجز حكمة ويف القدرة حكمة
فنحن أمام لوحة متجددة . .معناه أال يكف اإلعجاب وأال متوت الدهشة وأال يفتر االنبهار وأال يتوقف اإلجالل

  .ألعظم املبدعني
  .يبهت اجلنانمعناه أن تسبح العني وتكرب األذن وحيمد اللسان ويتيه الوجدان و

  .معناه أن يتدفق القلب باملشاعر وحتتفل األحاسيس بكل حلظة وتزف الروح كل يوم جديد كأنه عرس جديد
  .معناه أال نعرف اليأس وال نذوق القنوط

   ..معناه أن تذوب مهومنا يف كنف رمحة الرحيم ومغفرة الغفار
) 5(فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا  ﴿:أمل يقل لنا ربنا .. كرمه معناه أن يذوب ضيقنا وأملنا وإحباطنا يف فرج اهللا وفضله و

  ؟ ﴾ )الشرح) (6(إِنَّ مع الْعسرِ يسرا 
ولن تتوزعنا .. ولن ننقسم على أنفسنا .. فلن يوجد يف الوجود إله آخر ينقض وعده .. وألن اهللا سبحانه واحد

وتوسل لألغنياء وارمتاء على  ،وتزلف للشرق وتزلف للغرب ،ولن نتشتت بني والء لليمني ووالء لليسار.. اجلهات 
 ،واهلرب ليس منه.. وكل ما نطمح إليه ين يديه ،وكل العلم عنده ،وكل الغىن عنده ،فكل القوة عنده.. أعتاب األقوياء

  .والرصيد والباب والرحاب ،وامللجأ واملستند ،فهو الوطن واحلمى.. بل إليه
والطمأنينة وراحة البال والتفاؤل واهلمة واإلقبال والنشاط والعمل بال ملل وبال  وذلك اإلحساس معناه السكن

وتلك هي .. يف نفس قائلها الذي يشعر ا ويتمثلها، ويؤمن ا ويعيشها ) ال إله إال اهللا(وتلك مثرة .. فتور وبال كسل 
  .أخالق املؤمن بال إله إال اهللا

  .وتشفى كل علل العقول وتربئ كل أدواء القلوب ،النفوس وتلك هي الصيدلية اليت تداوي كل أمراض
وهي أيضا مفتاح الطاقة املكنوزة يف .. وتلك هي صيحة التحرير اليت حتطم أغالل األيدي واألرجل واألعناق 

  .وكلمة السر اليت حترك اجلبال وتشق البحور وتغري ما ال يتغري، داخلنا
  .دث ذرة واحدة من هذا األثر يف النفسومل خيلق إىل اآلن العقار السحري الذي حي

وهي تداوي بالوهم وتريح اإلنسان بأن تطفئ .. وكل عقاقري األعصاب تداوي شيئا وتفسد معه ألف شيء آخر
  .مصابيح عقله وتنومه وختدره وتلقى به إىل قاع البحر موثوقا حبجر مغمى عليه شبه جثة

وتبشره باملغفرة وتنجيه  ،من عقاله وحترره من مجيع العبوديات الباطلةفإا تطلق اإلنسان  )ال إله إال اهللا(أما كلمة 
فمن .. من اخلوف وحتفظه من الوسواس وتؤيده باملأل األعلى وجتعله أطول من السماء هامة وأرسخ من األرض ثباتا

  .ونام ملء جفنيه ،استودع مهه وغمه عند اهللا بات على ثقة
ألنه املبدع بال .. فليس يف اإلمكان أبدع مما كان.. دار وحمرك املصائروألن اهللا هو خالق الكون ومقدر األق

  .وإمنا درسا رفيعا من دروس احلكمة ،فلن تعود الدنيا مسرحا دمويا للشرور.. ال يفوقه يف صنعته أحد.. شبيه
  .ملتاملشيئة حيث حل موحترسك العناية حيث سرمت موإمنا حتف بك.. موحدك ملست مو ألن اهللا موجود فإنك

وال .. وال وحدة.. وال ضياع.. وال غدر.. ال هجر.. و ذلك معناه شعور مستمر باإلئتناس والصحبة واألمان
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  )ال إله إال اهللا(وذلك حال أهل . وحشة وال اكتئاب
وهم .. وهم امللوك بال عروش وبال صوجلان.. يذوقون مشيم اجلنة يف الدنيا قبل أن يدخلوها يف اآلخرة إم 
  .وال حتركهم النوازل ،املطمئنون الثابتون ال تزلزهم الزالزل الراسخون

وفيها اإلكسري والترياق وماء احلياة الذي ال .. فيها عالجه الوحيد.. تلك هي الصيدلية اإلهلية لكل من دامهه القلق
وفيها .. لة متبدلةوفيها الرصيد الذهيب واملستند لكل ما نتبادل على األرض من عمالت ورقية زائ.. يظمأ بعده شاربه

  .و فيها الدواء لكل داء. .البوصلة واملؤشر والدليل
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  ـ السكينة 1
فالشك أن الغفلة عن ربنا وسوء معرفتنا به هي سر ما حصل لنا .. نعم ما ذكرتنا به : قام رجل من اجلمع، وقال

فال .. أنواع اهلموم واآلالم  وحنن نتشتت بني.. ولكن أىن لنا أن نستقر ونسكن ملا ذكرت .. من أمل ويأس وإحباط 
  .نكاد نستقر يف حمل حىت نرحل إىل غريه

وهي الدواء .. فالسكينة هي الدواء الوحيد الذي تستقر به النفس .. أنت تسأل عن السكينة : ، وقالسهلابتسم 
  .. الوحيد الذي يشفيها من كل آالم التشتت 

  فأين جندها؟ : قال الرجل
وضعت مرة وأنا شاب ( :ام كلمة ناضرة ألحد األطباء الالمعني يف أمريكا، قال فيهامنذ أعولقد قرأت : قال آخر

الصحة، واحلب، واملوهبة، والقوة، والثراء، : جدوالً لطيبات احلياة املعترف ا، فكتبت هذا البيان بالرغائب الدنيوية
  .والشهرة، مث تقدمت ا يف زهو إىل شيخ حكيم

ع، وهو موضوع على ترتيب ال بأس به، ولكن يبدو يل أنك أغفلت العنصر جدول بدي: فقال صديقي الشيخ
 )سكينة النفس(: املهم الذي يعود جدولك بدونه عبثاً ال يطاق، وضرب بالقلم على اجلدول كله، وكتب كلميت 

وليست الشهرة  هذه هي اهلبة اليت يدخرها اهللا ألصفيائه، وإنه ليعطي الكثريين الذكاء والصحة، واملال مبتذل،: وقال
  .بنادرة، أما سكينة القلب، فإنه مينحها بقدر

ليس هذا برأي خاص يل، فما أنا إال ناقل من املزامري، ومن أوريليوس، ومن الدنس، : وقال على سبيل اإليضاح
  !خل يا رب نعم احلياة الدنيا حتت أقدام احلمقى، وأعطين قلباً غري مضطرب: هؤالء احلكماء يقولون

يومئذ أن من الصعب أن أتقبل هذا، ولكن اآلن بعد نصف قرن من التجربة اخلاصة، واملالحظة وقد وجدت 
الدقيقة، أصبحت أدرك أن سكينة النفس هي الغاية املثلى للحياة الرشيدة، وأنا أعرف اآلن أن مجلة املزايا األخرى ليس 

بل بغري مدد من الصحة، ويف .  عون من املالمن الضروري أن تفيد املرء السكينة، وقد رأيت هذه السكينة تزهو بغري
  )طاقة السكينة أن حتول الكوخ إىل قصر رحب، أما احلرمان منها فإنه حييل قصر امللك قفصاً وسجناً

  .فالسكينة هي اإلكسري الذي تذوب ملرآه اآلالم.. صدق الرجل : سهلقال 
  .لقد نا يف البحث عنها.. فأين جندها؟ : قال الرجل

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا إِميانا مع  ﴿:لقد ذكرها اهللا، وذكر حملها، فقال : سهلقال 
  )الفتح( ﴾ )4(إِميانِهِم وللَّه جنود السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليما حكيما 

  الذي تصفه هذه اآلية؟فما الدواء : قال الرجل
  .. إنه اإلميان .. إا تصف دواء حمددا واضحا ظاهرا : سهلقال 

  ؟!اإلميان : قالوا مجيعا
ال الذكاء وال العلم وال الصحة و اهي الينبوع األول للسعادة، ال يثمرهفسكينة النفس اليت .. أجل :   1سهلقال 

                                                
  .للدكتور يوسف القرضاوي باإلضافة للمرجع السابق) إلميان واحلياةا(رجعنا يف هذا املطلب لكتاب )  1(
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  اه، وال غري ذلك من نعم احلياة املادية؟اجلال و ،الغىن، وال الشهرةال و ،القوة، وال املال
ن للسكينة مصدراً واحداً ال شريك له، هو اإلميان باهللا واليوم اآلخر، اإلميان الصادق العميق، الذي ال يكدره إ

  .شك، وال يفسده نفاق
ه وفيمن هذا ما يشهد به الواقع املاثل، وما أيده التاريخ احلافل، وما يلمسه كل إنسان بصري منصف، يف نفس

  .حوله
لقد علمتنا احلياة أن أكثر الناس قلقاً وضيقاً واضطراباً، وشعوراً بالتفاهة والضياع هم احملرومون من نعمة اإلميان، 

  .وبرد اليقني
إن حيام ال طعم هلا وال مذاق، وإن حفلت باللذائذ واملرفهات، ألم ال يدركون هلا معىن، وال يعرفون هلا 

  هلا سراً، فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس، أو انشراح صدر؟ هدفاً، وال يفقهون
  .إن هذه السكينة مثرة من مثار دوحة اإلميان، وشجرة التوحيد الطيبة، اليت تؤتى أكلها كل حني بإذن را

فهي نفحة من السماء ينزهلا اهللا على قلوب املؤمنني من أهل األرض، ليثبتوا إذا اضطرب الناس، ويرضوا إذا 
  .ط الناس، ويوقنوا إذا شك الناس، ويصربوا إذا جزع الناس، وحيلموا إذا طاش الناسسخ

هذه السكينة هي اليت عمرت قلب رسول اهللا يوم اهلجرة، فلم يعره هم وال حزن، ومل يستبد به خوف وال 
وا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَر ﴿وجل، ومل خياجل صدره شك وال قلق فقد 

 هلَيع هتينكس لَ اللَّهزا فَأَننعم نْ إِنَّ اللَّهزحلَا ت بِهاحصالتوبة( )40(ل(  
، وعلى   لقد غلبت على صاحبه الصديق مشاعر احلزن واإلشفاق، ال على نفسه وحياته، بل على الرسول

فيقول الرسول مثبتاً ! يا رسول اهللا، لو نظر أحدهم حتت قدميه لرآنا: لرسالة، حىت قال واألعداء حمدقون بالغارمصري ا
  )!يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما؟(: فؤاده

هذه السكينة روح من اهللا، ونور يسكن إليه اخلائف، ويطمئن عنده القلق، ويتسلى به احلزين، ويستروح به 
  .ويقوى به الضعيف، ويهتدي به احلريان املتعب،

منها ب عليهم نسماا، وتشرق عليهم أنوارها، : هذه السكينة نافذة على اجلنة يفتحها اهللا للمؤمنني من عباده
ويفوح شذاها وعطرها، ليذيقهم بعض ما قدموا من خري، ويريهم منوذجاً صغرياً ملا ينتظرهم من نعيم، فينعموا من هذه 

  .بالروح والرحيان، والسالم واألمانالنسمات 
وملاذا ال جيد اإلنسان .. ملاذا كان املؤمن أوىل الناس بسكينة النفس، وطمأنينة القلب؟ : قام رجل من اجلمع، وقال

  السكينة يف العلم والثقافة والفلسفة، وفيما أنتجه التقدم العلمي من وسائل وأدوات يسرت العيش ومجلت احلياة؟
إن اجلواب عن هذا حيتاج إىل بسطة من التفصيل قد ال يسمح ا طبيبكم : ، مث قال)إيرنست( إىل سهلالتفت 

  .الذي قد يزعجه إطالة جلوسي معكم
ذلك  سهللذلك ما إن قال ..  سهل، فوجدته مستغرقا متام االستغراق فيما يقوله )إيرنست(التفت إىل صديقي 

فإن لكالمك تأثريا مل يسبق يل أن رأيت .. ال حرج عليك .. فضل ت: ومن غري شعور.. مباشرة ) إيرنست(حىت رد 
  .مثله

  .جتعل املؤمن أحق الناس بالسكينة وأوالهم اأسباب  عشرةسأذكر لكم : ، وقالسهلابتسم 
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  ؟السبب األولفما : قالوا
هي فطرة متسقة كل و ..أنه قد هدى إىل فطرته اليت فطره اهللا عليهاهو إن أول أسباب السكينة لدى املؤمن : قال

  .املؤمن مع فطرته يف سالم ووئام، ال يف حرب وخصامفلذلك يعيش . .االتساق مع فطرة الوجود الكبري
  .إن يف فطرة اإلنسان فراغا ال ميلؤه علم وال ثقافة وال فلسفة، وإمنا ميلؤه اإلميان باهللا جل وعال

  .جتد اهللا، وتؤمن به، وتتوجه إليهوستظل الفطرة اإلنسانية حتس بالتوتر واجلوع والظمأ، حىت 
  . خمافةهناك تستريح من تعب، وترتوي من ظمأ، وتأمن من 

هناك حتس باهلداية بعد احلرية، واالستقرار بعد التخبط، واالطمئنان بعد القلق، ووجدان املنزل واألهل بعد طول 
  .الغربة، والضرب يف أرض التيه

فما أشقى حياته، وما أتعس حظه، وما أخيب  -  ه من حبل الوريدوهو أقرب إلي - فإذا مل جيد اإلنسان ربه 
  !سعيه

لقد ذكر اهللا تعاىل ذلك، ..  لن جيد نفسه ذاا.. إنه لن جيد السعادة، ولن جيد السكينة، ولن جيد احلقيقة  
  )احلشر( ﴾)19(الْفَاسقُونَ  ولَا تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم ﴿:فقال

إنساناً يعيش دون أن جيد نفسه، وهو يف رأي نفسه، ويف نظر الناس بشر عاقل، مسيع بصري، بل لعله  واتصور
  !دكتور كبري يف العلوم واآلداب - فوق ذلك - جامعي مثقف، ولعله 

شغل عنها باتباع الشهوات، وكيف جيد نفسه من مل يعرفها؟ وكيف يعرفها من حجب عنها بالغرور والكرب؟ أو 
  واإلخالد إىل األرض، والغرق يف لذائذ احلس، ومطالب اجلسد والطني؟

فمن عرف جانب الطني، . .إن اإلنسان خلق عجيب، مجع بني قبضة من طني األرض، ونفخة من روح اهللا
  .ونسي نفخة الروح، مل يعرف حقيقة اإلنسان

ومل يعط اجلانب الروحي غذاءه من اإلميان ومعرفة  ،أنبتت األرض ومن أعطى اجلزء الطيين فيه غذاءه وريه مما
  .اهللا، فقد خبس الفطرة اإلنسانية حقها، وجهل قدرها، وحرمها ما به حياا وقوامها

وفيه وحشة ال يزيلها إال . .يف القلب شعث ال يلمه إال اإلقبال على اهللا: ( 1لقد ذكر بعض العارفني ذلك، فقال
وفيه قلق ال يسكنه إال االجتماع عليه، والفرار . .فيه حزن ال يذهبه إال السرور مبعرفته، وصدق معاملتهو. .األنس باهللا

وفيه فاقة . .وفيه نريان حسرات ال يطفئها إال الرضا بأمره ويه وقضائه، ومعانقة الصرب على ذلك إىل وقت لقائه. .إليه
  )صدق اإلخالص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها مل تسد تلك الفاقة أبداًال يسدها إال حمبته واإلنابة إليه، ودوام ذكره، و

هذا ليس كالم عامل فحسب، بل كالم ذائق جمرب، يقول ما خربه وأحس به يف نفسه، وما رآه والحظه يف إن 
  .الناس من حوله

  .به، وااللتجاء إليه إا الفطرة البشرية األصيلة اليت ال جتد سكينتها إال يف االهتداء إىل اهللا واإلميان
ولَئن  ﴿:قال تعاىل خمربا عنهم .. إا الفطرة اليت مل ميلك مشركو العرب يف جاهليتهم أن ينكروها مكابرةً وعناداً 
﴿ :، وقال)العنكبوت( ﴾ )61( سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ

                                                
  )مدارج السالكني(بن القيم يف كتابه هذا الكالم ال)  1(



 129

 يملالْع زِيزالْع نلَقَهخ قُولُنلَي ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئالزخرف(﴾ )9(و(  
وقد تنحرف وتتدنس باتباع الظن أو اتباع  ..قد يتراكم على هذه الفطرة صدأ الشبهات أو غبار الشهواتنعم 

وقد يصاب اإلنسان بداء الغرور . .التقليد اجلاهل لألجداد واآلباء، أو الطاعة العمياء للسادة والكرباءاهلوى، أو 
  !!والعجب فيظن نفسه شيئاً يقوم وحده، ويستغين عن اهللا

فإذا أصاب اإلنسان من شدائد احلياة وكوارثها . .بيد أن هذه الفطرة األصيلة تذبل وال متوت، وتكمن وال تزول
قبل له به، وال يد له وال للناس يف دفعه، وال رفعه، فسرعان ما تزول القشرة السطحية املضللة، وتربز الفطرة ما ال 

وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ﴿ :العميقة الكامنة، وينطلق الصوت املخنوق احملبوس، داعياً ربه، منيباً إليه، كما قال تعاىل
  )اإلسراء(﴾)67(ا إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم وكَانَ الْإِنسانُ كَفُورا ضلَّ من تدعونَ إِلَّ

هذه الفطرة حقيقة أمجع عليها الباحثون يف تاريخ األمم واألديان واحلضارات، فقد وجدوا اإلنسان منذ أقدم 
  .العصور يتدين ويتعبد ويؤمن بإله

ي أصاب البشرية يف تارخيها الطويل، مل يكن بإنكار وجود اهللا والعبودية له، إمنا كان بتوجيه واالحنراف الكبري الذ
  .العبادة لغريه، أو إشراك آهلة أخرى معه من خملوقات األرض أو السماء

دة، بالدعوة إىل توحيد اهللا، وإفراده بالعبا - يف الدرجة األوىل- القرآن الكرمي  - ومن هنا عىن كتاب اهللا اخلالد 
مسلَّم به ومفروغ منه،  - على وجه عام- ال بإثبات وجوده سبحانه، فإن هذا الوجود . .واالستعانة والتوكل واإلنابة

  .وال تسمع هلا دعوى. وال جيادل فيه إال قلة مغمورة يف كل عصر، ال يقام هلا وزن
ت عجيبة، يطالب فيها قراءه أال ولقد قرأت لبعض املالحدة الذين اشتهروا بالشك يف الدين والتشكيك فيه، كلما

لو أردت من نفسي وعقلي (: لقد قال. .يصدقوه إذا كتب هو نفسه وبقلمه ما ينفي عنه اإلميان، أو خيلع عليه اإلحلاد
ولو أين نفيت إمياين بالقول ملا صدقت أقوايل، فشعوري . أن يشكا ملا استطاعا، ولو أرادا مين أن أشك ملا استطعت

إنه ال حيب نفسه أو ال حيب احلياة، فهل تصدقه؛ أو هل يصدق هو : ماذا لو أن إنساناً قال! يلأقوى من كل أقوا
كذلك اإلميان باهللا . كالمه؟ هل ميكن أن ننفي أنفسنا أو إحساسنا ا بالكالم؟ إن احلقائق الكبرية ال تسقطها األلفاظ

ا أو تشكك فيها الكلمات اليت قد جتيء غامضة أو عاجزة واألنبياء واألديان من احلقائق القوية اليت ال ميكن أن تضعفه
  .ألن فورة من احلماس قد أطلقتها

  )!أنا إنسان إذن أنا مؤمن - أنا أفكر إذن أنا مؤمن- أنا موجود إذن أنا مؤمن : إن إمياين يساوي
مت قلوم فلم آسي أشد األسى ألولئك املساكني الذين صادروا فطرم وغلظ حجام، وأظليف هذا احملل ين نإ

  ..تنفذ إليها أشعة اإلميان
  .أولئك األشقياء املطموسني الذين جيادلون يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري

  :إين آسي هلؤالء مرتني
  .آسي هلم ألم دخلوا احلياة مث خرجوا منها، ومل ينعموا بأطيب ما فيها وأعظم ما فيها وهو اإلميان

ضاع نصف : إن الناس يقولون عن اإلنسان إذا فاته شيء مهم من مسرات الدنيا. اًإم بؤساء حمرومون حق
  فكيف مبن فاته روح احلياة، وحياة الروح؟ كيف مبن حرم قلبه بشاشة اإلميان؟. عمره

لقد خسر املساكني أنفسهم، خسروا وجودهم، خسروا احلياة وما بعد احلياة، خسروا اخللود، خسروا كل 
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عبدي اطلبين (: ا اإلميان، وما أصدق ما ورد يف بعض اآلثار اإلهلية عن اهللا تعاىل أنه يقول لعبدهشيء، ألم خسرو
  )جتدين، فإن وجدتين وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء

لقد خاب من رضي ! وماذا فقد من وجدك؟! إهلي ماذا وجد من فقدك؟(: ورحم اهللا العبد الصاحل الذي قال
  )بغى عنك حوالً دونك بدالً، وخسر من

  .مث آسي هلؤالء املالحدة احملرومني مرة أخرى، حني أراهم خلعوا رداء العبودية هللا، فوقعوا يف العبودية لغري اهللا
لقد ظن هؤالء يف أنفسهم، وزعموا لغريهم، أم حترروا من كل عبودية، وأم نبذوا اخلضوع لإلله نبذ النواة، 

  .هوروأطرحوا اإلميان بالرب وراء الظ
فالواقع أم استبدلوا الذي هو أدىن بالذي هو خري، استبدلوا بالعبودية للخالق، العبودية للمخلوق، . وكذبوا

  .واستبدلوا باإلله الواحد آهلة شىت، واختذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا
  .أوزاع فال واحد منهم إال وهو عبد ألكثر من سيد، وخاضع ألكثر من إله، فهمه شعاع، وقلبه

أين هذا من املؤمن الذي رفض كل اآلهلة الزائفة من حياته، وحطم كل األصنام من قلبه، ورضي باهللا وحده رباً، 
عليه يتوكل، وإليه ينيب، وبه يعتصم، وإليه حيتكم، فال يبغي غري اهللا رباً، وال يتخذ غري اهللا ولياً، وال يبتغي غري اهللا 

  حكماً؟
ري مقاماً، وأهدى سبيالً، من عرف اهللا فلم ينحن ألحد سواه، أم من جحد اهللا فليت شعري أي الفريقني خ

ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا  ﴿)..يوسف(﴾  )39(أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهار ﴿ فصار عبداً ألكثر من إله؟ 
  )الزمر(﴾)29(ا سلَما لرجلٍ هلْ يستوِيان مثَلًا الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ فيه شركَاُء متشاكسونَ ورجلً

متثل املشرك بعبد ميلكه أكثر من سيد، وهم شركاء متشاكسون، كل يريد منه غري انظروا إىل اآلية الكرمية كيف 
  .ئر معذب بني إرضاء هذا وذاكما يريده اآلخر، ويوجهه إىل غري وجهته، فهو حا

أما املؤمن فمثله مثل عبد خالص لرجل واحد، ال شركة فيه وال مشاكسة، فهو يعرف سيده، ويعرف ما يرضيه، 
  .وكيف يرضيه

وإذا كانت اآلية يف شأن املشرك واملوحد، فقد أثبت الواقع أن كل ملحد مشرك، وإن كان الفرق أن املشركني 
  .وامللحدون يعبدون من دون اهللا آهلة شىت ،رىيعبدون مع اهللا آهلة أخ

  ؟السبب الثاينفما .. عرفنا السبب األول : قالوا
إىل اإلجابة على تلك األسئلة العميقة الغامضة أنه قد هدى هو أسباب السكينة لدى املؤمن السبب الثاين من : قال

  .واليت لن يلقى الراحة من دوا.. اليت خيتزا سر كل إنسان 
  فما تلك األسئلة؟: رجل من اجلمعقال 
تلح عليه منتظرة اجلواب الذي يذهب به القلق، عميقة إن يف أعماق كل إنسان أصواتا خفية تناديه، وأسئلة : قال

ما العامل؟ ما اإلنسان؟ من أين جاءا؟ من صنعهما؟ من يدبرمها؟ ما هدفهما؟  :وهذه األسئلة هي. .وتطمئن به النفس
يان؟ ما احلياة؟ ما املوت؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه احلياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه احلياة كيف بدءا؟ كيف ينته

  العابرة؟ وما عالقتنا ذا اخللود؟
ولن  - هذه األسئلة اليت أحلت على اإلنسان من يوم خلق، وستظل تلح عليه إىل أن تطوى صفحة احلياة، مل جتد 
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  .هلا أجوبة شافية إال يف الدين - جتد
لدين وحده هو الذي حيل عقدة الوجود الكربى، وهو املرجع الوحيد الذي يستطيع أن جييبنا عن تلك األسئلة مبا ا

  .يرضي الفطرة، ويشفي الصدور
خري دين أجاب عن هذه األسئلة إجابة شافية، ترضي الفطرة النرية، والعقل السليم، بل  -  خاصة –واإلسالم 

فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرت  ﴿:القرآن أن هذا الدين هو الفطرة األصيلة نفسها إجابة تنبع من أعماقهما، بل أعلن
و فل.. ) الروم(﴾ )30(سِ لَا يعلَمونَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النا
كل :(  اهللا رسول يقول يف هذا و ..تركت الفطرة اإلنسانية ونفسها بال مؤثر خارجي، النتهت إىل اإلسالم نفسه

   1)مولود يولد على الفطرة، وإمنا أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه
ذرة يف : مما حوهلمإن الناس مل خيلقوا من غري شيء، ومل خيلقوا هم أنفسهم، ومل خيلقوا : تقول الفطرة والعقل

أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بلْ ) 35(أَم خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ ﴿ :ويقول القرآن ..األرض أو السماء
  )الطور( ﴾)36(لَا يوقنونَ 

كون العريض، والبد أن يكون هذا من خالق هلذا اإلنسان العجيب وهلذا ال - إذن - البد : وتقول الفطرة والعقل
ذَلكُم اللَّه ربكُم خالق كُلِّ شيٍء لَا إِلَه ﴿ :ويقول القرآن ..اخلالق واسع العلم، بالغ احلكمة، نافذ املشيئة، عظيم القدرة

اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَرارا ) 63(جحدونَ كَذَلك يؤفَك الَّذين كَانوا بِآيات اللَّه ي) 62(إِلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ 
اربفَت كُمبر اللَّه كُمذَل اتبالطَّي نم قَكُمزرو كُمروص نسفَأَح كُمروصاًء واَء بِنمالسو نيالَمالْع بر اللَّه 64(ك( ﴾

  )غافر(
ن هذا اخلالق احلكيم البد أن يكون وراء تنظيمه هلذا الكون، ووضع اإلنسان فيه غاية إ: وتقول الفطرة والعقل

وما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما ﴿ : ويقول القرآن ..وحكمة، وتعالت حكمته أن يكون خلق هذا كله عبثاً
 بِني38(لَاع ( قا إِلَّا بِالْحماهلَقْنا خونَ ملَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكو)الدخان(﴾ )39(  

وإن يكن إحساساً  - وهذا احلق الذي به خلقت السموات واألرض هو ما يستشفه العقل، وحتس به الفطرة 
أن هلذا اإلنسان يف الوجود رسالة، وأن وراء هذه احلياة حياة أخرى، هي الغاية وإليها املنتهى، جيزى فيها  - غامضاً
ويقول . سن بإحسانه؛ واملسيء بإساءته، حىت ال يستوي اخلبيث والطيب؛ والرب والفاجر، وهذا ما تقتضيه احلكمةاحمل

أَم  )27(ا من النارِ وما خلَقْنا السماَء والْأَرض وما بينهما باطلًا ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَرو ﴿:القرآن
﴿ : ، ويقول )ص(﴾ )28(نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفِْسدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقني كَالْفُجارِ 

ه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِميِ فَتعالَى اللَّ) 115(أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ 
  )املؤمنون(﴾ )116(

لقد عرف اهللا فعرف به كل . .اهتدى املؤمن إىل سر وجوده، ووجود العامل كلهوغريها ذه األجوبة القرآنية 
ل ما فيه من آثار رمحة اهللا، واإلنسان خليفة فالعامل مملكة اهللا، وك. .شيء، وحل به كل لغز، واهتدى به إىل كل خري

اهللا، خلق لعبادة اهللا، وحتمل أمانة اهللا، واحلياة هبة من اهللا، واملوت قدر من اهللا، والدنيا مزرعة لطاعة اهللا، واآلخرة 
                                                

  .رواه البخاري ومسلم)  1(
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  .والسعيد من اهتدى دى اهللا، والشقي من أعرض عن ذكر اهللا. .موعد احلصاد واجلزاء من اهللا
تلى ومسئول يف هذه الدار الفانية، ليصقل ويعد للخلود يف تلك الدار الباقية، واملوت هو القنطرة اليت واإلنسان مب

  .تصل ما بني الدارين
ن جينوا مثرة تشبع جوعهم الفكري، قد أإن الذي أفىن الفالسفة فيه أعمارهم، وأذابوا فيه مشوع حيام، دون 

اء؟ ومل جاء؟ واىل أين يذهب؟ ومل حييا؟ ومل ميوت؟ وماذا ينتظره من أين ج: فعرف. حصله املؤمن يف دعة وهدوء
ومن عرف حقيقة الوجود من رب . هناك؟ عرف ذلك من مصدره الذي ال يضل وال ينسى، من وحي اهللا عز وجل

  .الوجود، فقد هدي إىل صراط مستقيم
  :فأنشد يقول ،حضرت الوفاة بعض املالحدة من الفالسفة املتشككني، فهاله املوت وما بعده

  إىل أين ترحايل؟ - بعاجل ترحايل =وقد أذن البلى  - لعمرك ما أدري 
  عن اهليكل املنحل، واجلسد البايل؟= وأين حمل الروح بعد خروجه 

وما علينا من جهله؟ إذا كان ال يدري إىل أين ترحاله؟ فنحن ندري إىل أين ( :وبلغ ذلك بعض الصاحلني، فقال
  )االنفطار(﴾ )14(وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ ) 13(إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ  ﴿:اىلترحالنا وترحاله، قال تع

  .لقد جاء الدين مبا يكمل الفطرة، ويأخذ بيد العقل، ومل جييء مبا يصادم الفطرة أو يناقض العقل
ليه من العقل يف إمجال واشتباه ما أحست به الفطرة يف غموض، جاء الدين فبينه أحسن بيان وأمته، وما اهتدى إ

  .جاء الدين ففصله أحسن التفصيل، وحما عنه االشتباه، ونفي أوهام العقل، وأغاليط احلس، ووضح الغاية ورسم الطريق
والفطرة ليست تفكرياً خالصاً، وال شعوراً حمضاً، إا مزيج من التفكري والشعور، والدين قد جاء خياطب الفطرة 

والذين يعتمدون على سلطان العقل وحده يف . .خياطب العقل والقلب مجيعاً ..فكري والشعور معاًخياطب الت ..كلها
الوصول إىل عقيدة سليمة راسخة، وفكرة كلية واضحة تفسر هذا الوجود، وحتل ألغازه، قد جاوزوا بالعقل حدوده 

وجدان، جانب القلب كما أغلقوا على واختصاصه، وأمهلوا جانباً هاماً يف الفطرة اإلنسانية هو جانب الشعور وال
  .هو باب الوحي. أنفسهم باباً واسعاً ما كان أحوجهم إليه، وما أضل سعيهم بغريه

حمدود حبدود الطاقة البشرية، مقيد  - مهما أوتى من الذكاء والقدرة على التجربة والقياس واالستنتاج - إن العقل 
ىن له أبداً عن سند ومعني، يسدده إذا أخطأ، ويهديه إذا ضل، ويرده إىل بقيود املكان والزمان والوراثة والبيئة، فال غ

  .الصواب إذا شرد، وهذا السند هو الوحي، الذي هو أساس الدين
إن الوحي قد أراح اإلنسان من عناء البحث فيما يبدد طاقته دون الظفر مبا يشبع ويغين، وأعفاه من جتشم 

وما  - تمة وملتوية، ال يدرى إالم تنتهي به؟ وقدم له ما ينبغي أن يعلمه رحالت طويلة وشاقة، والسري يف دروب مع
عن مبدأ الوجود ومنتهاه، وعلته وأسراره، قدمها إليه خالصة سائغة، ساملة من جدل اادلني، وتعمقات  -  يستطيعه

  .املتفلسفني، وخترصات املتكلفني
و، وعن وجود العامل الكبري من حوله، وعن وليت شعري ما الذي يستطيع أن يعلمه اإلنسان عن وجوده ه

  لو مشى يف الطريق وحده، دون دليل من وحي اهللا؟ - سبحانه- صاحب هذا امللك الكبري 
إنه سيضرب يف بيداء ال يعرف فيها طريقاً، وال جيد فيها غري السراب حيسبه ماء، حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً، 

أَو  ﴿:، قال تعاىل إىل بر وال قرار، كاليت حدثنا اهللا عنها يف كتابه ويسبح يف حبار من الظلمات ال يهتدي فيها
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إِذَا أَخرج يده لَم يكَد  كَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغشاه موج من فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ
  )النور(﴾ )40(اللَّه لَه نورا فَما لَه من نورٍ  يراها ومن لَم يجعلِ

حاول كثري من املفكرين يف القدمي واحلديث أن حيلوا ألغاز الوجود، ويظفروا بطمأنينة النفس عن طريق لقد 
  . .الفلسفة البشرية بعيداً عن هدى اهللا، ووحي السماء، فأفلسوا وعجزوا

نح القلب اإلنساين طمأنينته اليت هي أول عنصر لسعادته، وحمال أن يسعد وهكذا أفلست الفلسفات البشرية أن مت
  .إنسان يؤرق الشك ليله، ويكدر القلق اره

إنه . .عرف املنصفون أن أهدى السبل وأقرا وآمنها للظفر بالطمأنينة إمنا هو سبل الوحي اإلهلي املعصوملقد 
فَاستمِسك بِالَّذي أُوحي إِلَيك إِنك علَى صراط مستقيمٍ  ﴿:ال تعاىل، قاملصل الواقي من الشك احملطم، والقلق املفزع

  )الزخرف(﴾ )43(
  .واحلق املبني هو الذي اتضحت أعالمه واستبان طريقه، وزال عنه الغموض واللبس واالختالف والريب

شعور ال يظفر به غري املؤمن بوحي ) معلى صراط مستقي(وأنه ) على احلق املبني(وشعور اإلنسان واعتقاده أنه 
  .اهللا وهداه

كَالَّذي استهوته الشياطني في الْأَرضِ حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه  ﴿:أما الذي شرد من هدى اهللا ورساالته، فهو 
نا لنرأُمى ودالْه وه ى اللَّهدا قُلْ إِنَّ هنى ائْتدإِلَى الْه نيالَمالْع برل ملاألنعام(﴾ )71(س(  

وبغري الوحي لن يكون يقني،  ..إن الوحي وحده هو السبيل الفذة للوصول إىل اليقني يف قضايا الوجود الكربى
  .وبغري اليقني لن تكون سكينة، وبغري السكينة لن تكون سعادة

. .ف ويرف حىت يشارف عني اليقني أو حق اليقنيبالوحي يبلغ املؤمن درجة علم اليقني، وقد يرتقى روحه ويش
ذلك ألنه آمن مبا أخرب به الوحي إمياناً جتلت به  )!لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً(: الصاحلنيويف هذا قال بعض 

حقائق الوجود لعني قلبه، كأنه يراها بعيين رأسه، ويشهدها حاضرة ظاهرة، كالشمس يف الضحى، ليس دوا سحاب 
  .بوال ضبا

إن هذه املكاسب اهلائلة اليت غنمها املؤمن، واجتىن مثارها، وقطوفها الدانية، ال يقدرها حق قدرها إال من حرمها، 
  .أو تأمل بعني بصريته حال من حرمها

حياة كلها قلق . .فاجلاحدون باهللا، أو املرتابون فيه، ويف لقائه يوم احلساب، حييون حياة ال طعم هلا وال معىن
  .كلها أسئلة ال جتد هلا عندهم جواباً ..لها عالمات استفهاموحرية، ك

 :ويسترحيون له يف قضية وجودهم أنفسهم، ووجود الكون كله من حوهلم. إم ال يوقنون بشيء يطمئنون إليه
سراً، ومل من أين جاءوا؟ ومن جاء م؟ وملاذا جاء م؟ وإىل أين يذهبون بعد هذه املرحلة القصرية، اليت مل يفهموا هلا 

  يعرفوا هلا غاية؟ وما هذا الكون؟ وما مبدؤه؟ وما غايته؟ وما عالقتهم به؟
إن عقوهلم احملدودة ال تستطيع أن جتيبهم إجابة تسفي الصدور، وتنقع الغلة، ومتحو بنورها الشك واحلرية 

  .واالضطراب
ن يف اليوم الثاين فينقضون ما أبرموا، رمبا يهتدون يف يوم إىل جواب عن هذه األسئلة احلائرة احملرية، مث يعودو

  .وحيلون ما عقدوا، ويتربأون مما قالوا
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إن هذا الشك واالضطراب والقلق الذي يتقلب على مجره احلائرون املرتابون يف وجود اهللا وحكمته، وعدله 
من اجلحيم فتحت هذا الشك ليس شيئاً هيناً، إنه عذاب أليم، وكوة - ورمحته، وجزائه يف اآلخرة ووحيه إىل رسله 

على أهله، تلفحهم بنارها، وتشوي قلوم حبميمها، وكلما خف هليبها هبت عليهم عواصف الشك من جديد، 
  .فاشتعلت النار، ليذوقوا العذاب

سيقض عليهم مضاجعهم،  ..إن هذا القلق أمر ال مناص هلم منه، إنه سيحرمهم سكون النفس، وهدوء الضمري
  .ق عليهم ليلهم، ويكدر عليهم ارهموينغص عليهم حيام، ويؤر

  ؟لثالسبب الثافما .. عرفنا السبب الثاين : قالوا
يعيش غري املؤمن يف الدنيا تتوزعه مهوم فبينما ..  وضوح الغاية والطريق عند املؤمنالسبب الثالث هو : قال

فهو يف صراع دائم داخل نفسه، وهو كثرية، وتتنازعه غايات شىت، هذه متيل به إىل اليمني، وتلك جتذبه إىل الشمال، 
  .غريها من الغرائزغريزة البقاء، أم غريزة النوع، أم املقاتلة، أم  :يف حرية بني غرائزه الكثرية، أيها يرضي

وهو حائر مرة أخرى بني إرضاء غرائزه وبني إرضاء اتمع الذي حييا فيه، وهو حائر مرة ثالثة يف إرضاء اتمع، 
  .هم، ويسارع يف هواهم، فإن رضا الناس غاية ال تدركأي األصناف يرضي

عليها حيرص وإليها  ،قد استراح من هذا كله، وحصر الغايات كلها يف غاية واحدةيف نفس الوقت جند املؤمن 
  :يسعى، وهي رضوان اهللا تعاىل، ال يبايل معه برضى الناس أو سخطهم، شعاره ما قال الشاعر

  وليتك ترضى واألنام غضاب= فليتك حتلو واحلياة مريرة 
  وبيين وبني العاملني خراب =وليت الذي بيين وبينك عامر
  وكل الذي فرق التراب تراب =إذا صح منك الود فالكل هني 

والذي يسأل اهللا يف كل صالة  ،كما جعل املؤمن مهومه مهاً واحداً، هو سلوك الطريق املوصل إىل مرضاته تعاىل
صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ ) 6(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿ :وفقه لسلوكه، عدة مرات أن يهديه إليه، وي
 الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغا ﴿ :، وهو طريق واحد ال عوج فيه وال التواء )الفاحتة(﴾ )7(الْميمقتسي ماطرذَا صأَنَّ هو

  )األنعام(﴾ )153(تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ فَاتبِعوه ولَا 
وما أعظم الفرق بني رجلني، أحدمها عرف الغاية، وعرف الطريق إليها، فاطمأن واستراح، وآخر ضال، خيبط 

أَفَمن يمشي مكبا علَى وجهِه أَهدى أَمن  ﴿.. م املسري؟ وال أين املصري؟ يف عماية، وميشي إىل غري غاية، ال يدرى إال
  )امللك(﴾ )22(يمشي سوِيا علَى صراط مستقيمٍ 

واستهان املؤمن يف سبيل هذه الغاية بكل صعب، واستعذب كل عذاب، واسترخص كل تضحية، بل قدمها 
  .راضياً مستبشراً

إىل خبيب بن زيد وقد صلبه املشركون؟ وأحاطوا به يظهرون الشماتة فيه، حيسبون أنه ستنهار أعصابه،  واتر أمل
  :أو تضطرب نفسه، ولكنه نظر إليهم يف يقني ساخر، وأنشد يقول

  على أي جنب كان يف اهللا مصرعي =ولست أبايل حني أقتل مسلماً 
  لو ممزعيبارك على أوصال ش =وذلك يف ذات اإلله، وإن يشأ 

  .فزت ورب الكعبة: نفذ الرمح يف صدره حىت وصل إىل ظهره، فما كان منه إال أن قالأمل تسمعوا مبن 
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ويف غزوة األحزاب، وقد ابتلي املؤمنون، وزلزلوا زلزاالً شديداً إذ جاءهم األعداء من فوقهم ومن أسفل منهم، 
ما وعدنا اهللا : الظنون، وكشف املنافقون النقاب، فقالوا وإذ زاغت األبصار، وبلغت القلوب احلناجر، وظن الناس باهللا

  . .ورسوله إال غروراً
يف هذا اجلو الرهيب كان موقف املؤمنني هو موقف السكينة والطمأنينة الذي عهد منهم، والذي سجله اهللا هلم 

اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِميانا ولَما رأَى الْمؤمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا ﴿ :يف كتابه
  )األحزاب(﴾ )22(وتسليما 

  ما الذي وهب هؤالء ااهدين السكينة، والقتال مستعر األوار؟ ومنحهم الطمأنينة واملوت فاغر فاه؟ 
الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا إِميانا مع هو  ﴿ :إذ قال يف ذلك إنه اإلميان وحده، وصدق اهللا 

  ) الفتح(﴾ )4(إِميانِهِم وللَّه جنود السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليما حكيما 
ريق الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني لقد عرف املؤمن الغاية فاستراح إليها، وعرف الطريق فاطمأن به، إنه ط

وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ ﴿ : الذي يهدي إليه حممد ) الصراط املستقيم(والصديقني والشهداء والصاحلني إنه 
)52 (ت ضِ أَلَا إِلَى اللَّهي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللَّه اطرص ورالْأُم ريص)الشورى(﴾ )53(  

وذا الصراط املستقيم، كان املؤمن يف أخالقه وسلوكه مطمئناً غري قلق، ثابتاً غري متقلب، واضحاً غري متردد، 
مستقيماً غري متعوج، بسيطاً غري معقد، ال حيريه تناقض االجتاهات، وال يعذبه تنازع الرغبات، وال حيطم شخصيته 

  أيفعل أم يترك؟ أيفعل هذا أم ذاك؟. يف نفسهالصراع الداخلي 
  ..هذا هو شأن اإلميان القوي الصادق، وهذه بعض مثراته

لليقني الذي ال يعرف الشك، واملسارعة  ارائع مثال ، كاناعجيبة ألب وابن مؤمننيلقد قص القرآن علينا قصة 
  :اليت ال تعرف التردد أو احلرية أو التخاذل يف أمر اهللا

اشتاق إىل الولد، ودعا ربه، فأوتيه على الكرب، وبشرته به السماء، فتعلق به قلبه، وأفرغ فيه كل ما شيخ كبري، 
لديه من حنان وحب، وظل ينمو فينمو معه حب أبيه، ويشب فيشب معه األمل والرجاء فيه، وإذا احلكمة اإلهلية تأىب 

ألب إىل اهللا قرباناً، فيذبح ولده، اأن يقرب  يف كان هذا االمتحان متمثال. .إال أن تصهرمها يف امتحان قاس عسري
فهل توقف الوالد عن األمر؟ أو حىت تردد بني نداء العاطفة ونداء اإلميان؟ بني صوت . .ويذبح معه حبه ورجاءه وأمله

ه الوحي من فوقه، وصوت األبوة ينبثق من حناياه؟ وهل مترد االبن على أمر يتعلق برقبته؟ أو حىت اصطرعت يف نفس
  العوامل املتضادة من حب احلياة، واالمتثال ألمر اهللا؟

  .وأسلم الولد عنقه. لقد كان يقينهما أكرب من نوازع النفس، وعوامل التردد، فأسلم الوالد ولده. كال
  - عليهما السالم - تلك هي قصة إبراهيم اخلليل، وابنه إمساعيل 

، ومدى طمأنينتهما يف أحلك ساعات الشدة، ومبلغ الثبات هاتني النفسيتني املؤمنتنيلقد عرب القرآن الكرمي عن 
﴿ : قال تعاىل يف شأن إبراهيم وولده إمساعيل. .اخللقي الراسخ الذي بدا يف تضحية األب العظيم، وصرب االبن الكرمي

أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبت فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني ) 101(فَبشرناه بِغلَامٍ حليمٍ 
 ابِرِينالص نم اَء اللَّهنِي إِنْ شجِدتس رمؤا تلْ م102(افْع ( ِبِنيلْجل لَّهتا ولَما أَسفَلَم)103 ( يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنو

)104 (دص قَد ِسنِنيحزِي الْمجن كا كَذَلا إِنيؤالر قْت)105 ( بِنيلَاُء الْمالْب وذَا لَهإِنَّ ه)يمٍ ) 106ظحٍ عببِذ اهنيفَدو
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)107 ( رِيني الْآخف هلَيا عكْنرتو)108 ( يماهرلَى إِبع لَامس)109 ( ِسنِنيحزِي الْمجن ككَذَل)ا ) 110نادبع نم هإِن
 نِنيمؤالصافات(﴾ )111(الْم(  

﴾ )111(إِنه من عبادنا الْمؤمنِني ﴿ :ويف هذا اخلتام سر القصة كلها، ومفتاح ما سجلته من بطولة وفدائية
  )الصافات(

تبعية لكل من سواه وما سواه، فال التحرر من ال: العبودية هللا تعينو.. العبودية هللا وحده، واإلميان به وحده إا 
إِنَّ عبادي ﴿ :حىت الشيطان الوسواس اخلناس ليس له سبيل على عباد اهللا . .خضوع ملخلوق يف األرض أو يف السماء

 اوِينالْغ نم كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك ساإلسراء(﴾ )42(لَي(  
حلكمه سبحانه، مع رضا النفس، وتسليم القلب، دون أدىن حرج أو ارتياب، لثقته بأن  االنقياد: والعبودية هللا تعين

  .تدبري اهللا له خري من تدبريه لنفسه وأنه تعاىل أرحم به من أمه وأبيه، وأنه سبحانه أعلم مبا يصلحه ويزكيه
رض حنيفاً، وحطم واملؤمن الصادق هو الذي عرف هلذه العبودية حقها، فوجه وجهه للذي فطر السموات واأل

األصنام كلها من قلبه، ورفض الطواغيت كلها من حياته، ومل يرض غري اهللا رباً، ومل يتخذ غري اهللا ولياً؛ ومل يبتغ غري 
قُلْ  ﴿:اهللا حكما؛ اتضحت لعني بصريته الوجهة؛ واستقام أمامها الطريق؛ ال لبس وال غموض؛ وال عوج وال أمت

قُلْ إِنَّ صلَاتي ) 161(لَى صراط مستقيمٍ دينا قيما ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَانَ من الْمشرِكني إِننِي هدانِي ربي إِ
 نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسن162(و (لسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش نيم)163 ( رقُلْ أَغَي

خرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم اللَّه أَبغي ربا وهو رب كُلِّ شيٍء ولَا تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُ
  )عاماألن( ﴾)164(فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 

فقد عرف الطريق فسلكها على بصرية، غري هياب . .وذا االجتاه الواضح احنلت العقد يف نفس املؤمن ويف حياته
طريق الرجوع إىل أمر اهللا، واالستسالم الكامل حلكم اهللا، واليقني بأن خريي الدنيا . .وال متردد، وال قلق وال مرتاب

نَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم وما كَا ﴿:واآلخرة يف اتباعه والرضا به 
ى اللَّه ورسوله إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَ ﴿) األحزاب(﴾ )36(ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

  )النور( ﴾)51(ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
ومفلحون يف الدنيا مبا أنعم اهللا  ..مفلحون يف اآلخرة بدخول اجلنات ورضوان من اهللا أكرب: أجل هم املفلحون

  .نة القلوب، وانشراح الصدورعليهم من سكينة األنفس وطمأني
  ؟الرابعالسبب فما .. عرفنا السبب الثالث : قالوا
املؤمن يعيش موصوالً بالوجود كله، وحييا يف أنس به، ف..  أنس املؤمن بالوجود كلهالسبب الرابع هو : قال

جمال تفكره واعتباره، ومسرح وشعور عميق بالتناسق معه، واالرتباط به، فليس هذا الكون عدواً له، وال غريباً عنه، إنه 
  .نظره وتأمالته، ومظهر نعم اهللا وآثار رمحته

  .هذا الكون الكبري كله خيضع لنواميس اهللا كما خيضع املؤمن، ويسبح حبمد اهللا كما يسبح املؤمن
  ..واملؤمن ينظر إليه نظرته إىل دليل يهديه إىل ربه، وإىل صديق يؤنسه يف وحشته

  .رحبة للوجود، تتسع نفس املؤمن، وتتسع حياته، وتتسع دائرة الوجود الذي يعيش فيهوذه النظرة الودود ال
فليس هناك أوسع من صدر املؤمن وقلبه الذي وسع العاملني، املنظور وغري املنظور، عامل الشهادة وعامل الغيب، 
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ود احملدث الفاين، والوجود الواجب الوج: الدنيا واآلخرة، حياة الفناء، وحياة اخللود، ووسع الوجودين: ووسع احلياتني
  .الباقي، الوجود األزيل األبدي، وجود اهللا جل جالله

وليس هناك أضيق من صدر امللحد والشاك يف اهللا واآلخرة، إن حياته أضيق من سجن، بل من زنزانة يف سجن، 
ن يومه إال لذاته احملسة، وهو إنه يعيش معزوالً عن األزل واألبد، عن األمس والغد ال يعرف إال يومه، وال يعرف م

يعيش معزوالً عن الوجود العريض، ال يرى منه إال شخصه وشخوصاً حمدودة أخرى، وال يرى من شخصه إال جسمه 
  .املادي، ودوافعه احليوانية

مني هدى فَإِما يأْتينكُم ﴿ :هذه حقيقة ثابتة، وسنة ماضية، منذ أهبط اهللا آدم وزوجه إىل األرض مث قال هلما 
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى ) 123(فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى 

  )طه(﴾ )124(
ذلك  منعيم احلسي، فال خيدعنكبعض هؤالء املعرضني عن هدى اهللا يف حببوحة من العيش املادي، وال مفإذا رأيت

وإذا ضاقت النفس، وضاق الصدر، ضاقت املعيشة وضاقت احلياة . عن حقيقة حاهلم، فإن الضنك احلقيقي يف أنفسهم
  . وإذا اتسعت النفس، اتسعت احلياة. كلها

وال  ،رعىإن دائرة الوجود بالنسبة للحيوان دائرة ضيقة حمدودة حبدود معدته وكرشه، وما ميلؤها من كأل وم
  .التفات إىل ما وراء ذاك

وقريب من ذلك الطفل، فوجوده ينحصر يف أمه، فإذا كرب قليالً اتسع فشمل أباه وأخوته ومسرح لعبه، فإذا منا 
فبدأ يدرك املعاين  ،من احملسوس إىل غري احملسوس - كلما قارب الرشد- شيئاً فشيئاً، بدأت تتسع دائرة حسه، مث انتقل 

  .ت اردةالكلية واملعقوال
ومن الطفولة إىل الرشد، ألنه يرتفع  ،فاإلميان باهللا وبالغيب هو الذي يرتفع باإلنسان من احليوانية إىل اإلنسانية

  .باإلنسان من احملسوس إىل املعقول، ومن املنظور إىل غري املنظور، ومن عامل الشهادة إىل عامل الغيب
مل يكن يف سعة من عيشه، فطبيعة اإلميان توسع النفس والقلب إن املؤمن يعيش يف سعة من نفسه وقلبه، ولو 

ماضيه وحاضره  ،وما يبصر منه وما ال يبصر ،واحلياة ألنه يصل صاحبه بالوجود كله، ظاهره وباطنه، علوية وسفليه
اليت ال  يصله باملالئكة ومحلة العرش والقوى الروحية من جنود اهللا ..يصله بالسموات واألرض ومن فيهن. .ومستقبله

، يصله يصله حبملة النور اإلهلي، وأصحاب الرساالت السماوية من لدن آدم أيب البشر إىل حممد . .يعلمها إال هو
بالصديقني والشهداء والصاحلني من كل أمة، ومن كل عصر، يصله باآلخرة والبعث واحلساب واجلنة والنار، 

  .والظاهر والباطن  يصله بالوجود ورب الوجود، األول واآلخر،: وباختصار
النفس املؤمنة نفس رحبة واسعة، وكيف ال وهي تعيش يف وجود سعته السموات واألرض، والعرش والكرسي، 

  والدنيا واآلخرة، واألزل واألبد؟
والنفس املؤمنة رحبة واسعة، ألا تعيش يف نور يهديها سبيلها، ويكشف هلا من حوهلا، ومن شأن النور أن يوسع 

بل ال يرى . . حييا فيها اإلنسان على عكس الظالم، فإن الذي تكتنفه الظلمة ال يرى ما حوله وال من حولهالدائرة اليت
الشيء وهو جبواره تكاد تلمسه يداه، بل ال يرى نفسه، وال شيء أقرب إليه من نفسه، فإذا الح له شعاع خافت بدأ 

ت أشعته العريضة، أضاء له دائرة أوسع، وعلى قدر قوة هذا فإذا قوي هذا النور وانتشر. .يرى نفسه، أو شيئاً مما حوله
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  .النور وقوة البصر عند اإلنسان تكون سعة الدائرة اليت يدركها البصري
) الزمر( ﴾ )22(.. أَفَمن شرح اللَّه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى نورٍ من ربه ﴿ :قوله تعاىلوقد روي يف األثر يف 

  ) إن النور إذا دخل يف القلب اتسع وانفسح(: فقال
فَمن ﴿ :فالقلب يتسع وينفسح وينشرح بنور اإلميان واليقني، كما يضيق وينكمش بظلمة اإلحلاد والشك والنفاق

يض هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نملَامِ ولْإِسل هردص حرشي هيدهأَنْ ي اللَّه رِدي كاِء كَذَلمي السف دعصا يما كَأَنجرقًا ح
  )األنعام( ﴾)125(يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين لَا يؤمنونَ 

  ؟اخلامسالسبب فما .. عرفنا السبب الرابع : قالوا
رض النفسي الوبيل، الذي يفتك ال يعتريه ذلك املولذلك ..  املؤمن يعيش يف معية اهللالسبب اخلامس هو أن : قال

باحملرومني من اإلميان، ذلك هو مرض الشعور بالوحدة املقلقة، فيحس صاحبه أن الدنيا مقفلة عليه، وأنه يعيش فريداً 
منعزالً؛ كأنه بقية غرقى سفينة ابتلعها اليم، ورمت به األمواج يف جزيرة صغرية موحشة يسكنها وحده، ال يرى إال 

  .قة السماء، وال يسمع إال صفري الرياح، وهدير األمواجزرقة البحر وزر
ما يصنعه السجان  سىوأي عامل أشد على النفس من هذا العامل، وأي إحساس أمر من هذا اإلحساس؟ إن أق

ليحرمه من لذة االجتماع، وأنس املشاركة واالختالط، فما بالنا مبن ) زنزانة(بالسجني أن حيبسه يف سجن انفرادي 
دائماً يف تلك الزنزانة، وعاش فيها مبشاعره وتصوره وحده، وإن كانت الدنيا تضج من حوله خبلق اهللا من  وضع نفسه
  ! بين اإلنسان؟

واملختصون متفقون على أن هذا املرض من أخطر أمراض النفس، ملا جيلبه على صاحبه من عزلة وفقدان للثقة مبن 
أم خيالفونه يف كل مقومات احلياة، وأينما التفت ال جيد غري نفسه، يتعاملون معه، إذ يعتقد أن كل من حوله دونه، و

فأينما ينظر ال جيد إال نفسه، وأن ) مرايا(وقد مثل بعضهم حالة هذا املريض بإنسان قد سجن يف غرفة مجيع جدراا 
  هذه الغرفة اليت سجن فيها ال أبواب هلا، وال منافذ ا، فأين السبيل إىل اهلرب منها؟

يستطيع مثل هذا اإلنسان أن يعمل أو ينتج، أو أن يظل حمتفظاً بوعيه وقدرته على الفهم والتركيز؟ وهل  فهل
  .ال: ميكن ملثله أن يظفر بالسكينة واالطمئنان؟ اجلواب طبعاً

إن هلذا املرض النفسي آثاراً عضوية تظهر على جسم صاحبه، كما : بل قال املختصون يف عالج هذه األمراض
فقد يصيبه الدوار ويتصبب عرقه، وتسرع نبضات قلبه، كأنه خائف من عدو قاهر، أو  ..حركاته وتصرفاته تظهر يف

  .مقدم على موقف عصيب وقد يتخبط يف حركاته ومشيه كأنه يريد اهلرب
إن مرض إحساس اإلنسان بوحدته ملن (: مدير إدارة الصحة العقلية بنيويورك )موريس جوبتهيل(يقول الدكتور 

  )العوامل األساسية لالضطرابات العقليةأهم 
ومل يدخر األطباء وعلماء النفس وسعاً يف البحث عن عالج ناجع هلذا املرض، وبذلوا يف ذلك جهوداً مجة، 
وأجروا جتارب كثرية، وحاولوا حماوالت خملصة حىت انتهى رأي املنصفني منهم أخرياً إىل أن العالج األمثل هلذا املرض 

  .الدين، واالعتصام بعروة اإلميان الوثقى، وإشعار املريض مبعية اهللا واألنس بههو اللجوء إىل 
فرانك (قال الدكتور . .فهذا اإلميان القوي هو خري دواء لعالج هذا املرض اخلطري، كما أنه خري وقاية من شره

فإذا كنت على جانب . بداًمهما بلغ شعورك بوحدة نفسك فاعلم أنك لست مبفردك أ(: العامل النفسي األملاين )لوباخ
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  )من الطريق فسر وأنت على يقني من أن اهللا يسري على اجلانب اآلخر
إنه يؤمن أن اهللا معه حيثما كان، وليس على اجلانب اآلخر من الطريق، إن . .واعتقاد املسلم أكرب من هذا وأعمق
فَلَا تهِنوا ﴿ :ويقول يف كتابه )..ذكرين أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا(: اهللا سبحانه يقول يف احلديث القدسي

 الَكُممأَع كُمرتي لَنو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتحممد(﴾ )35(و(  
ان، يطرد ، وأن عنايته تسري جبانبه، وأنه ملحوظ بعينه اليت ال تنام، وأنه معه حيث كه مع اهللاإن شعور املؤمن بأن

  .عنه شبح الوحدة املخيف، ويزيح عن نفسه كابوسها املزعج
وللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه إِنَّ اللَّه واسع ﴿ :كيف يشعر بالوحدة من يقرأ يف كتاب ربه 

 يملالبقرة( ﴾)115(ع (ويقرأ ، : ﴿ كُمعم وهو ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو متا كُنم نأَي)؟ )احلديد( ﴾)4  
.. ) الشعراء( ﴾)62(إِنَّ معي ربي سيهدينِ ﴿ :ال يشعر إال مبا شعر به موسى حني قال لبين إسرائيل  املؤمن إن

  )التوبة( ﴾معنالَا تحزنْ إِنَّ اللَّه  ﴿:: وما شعر به حممد يف الغار حني قال لصاحبه
إن شعور املؤمن مبعية اهللا وصحبته دائماً جيعله يف أنس دائم بربه، ونعيم موصول بقربه، حيس أبداً بالنور يغمر 

ويشعر باألنس ميأل عليه حياته وإن كان يف وحشة من اخللطاء واملعاشرين، ينشد  ..قلبه، ولو أنه يف ظلمة الليل البهيم
  :اجي ربهما قاله العبد الصاحل ين

  غري حمتاج إىل السرج =إن قلبا أنت ساكنه 
  يوم يأيت الناس باحلجج =وجهك املأمول حجتنا 

  ؟السادسالسبب فما .. عرفنا السبب اخلامس : قالوا
إم، إن مل يكونوا معه يف عمله أو . .املؤمن ال يشعر أنه يف عزلة عن إخوانه املؤمننيالسبب اخلامس هو أن : قال

حتدث  - ولو منفرداً - يعيشون دائماً يف ضمريه، وحييون يف فكره ووجدانه، فهو إذا صلى  - ره مسجده أو دا
 ﴾)6(اهدنا الصراطَ الْمستقيم ﴿ :وإذا دعا دعا بامسهم .. ) الفاحتة( ﴾)5(إِياك نعبد وإِياك نستعني  ﴿:بامسهم

هذا يف التشهد الذي يتكرر يف ) .. م علينا وعلى عباد اهللا الصاحلنيالسال:( وإذا ذكر نفسه ذكرهم .. ) الفاحتة(
وإنه ألوسع مدى من أن يعيش مع مؤمين عصره  .. الصلوات املفروضة وحدها تسع مرات يومياً عدا السنة والنوافل

ينهم السنون وحدهم، بل انه ليتخطى األجيال، وخيترق العصور واملسافات، وحييا مع املؤمنني وإن باعدت بينه وب
ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِميان ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّذين  ﴿:: واألعوام، ويقول ما قال الصاحلون

 يمحر ُءوفر كا إِننبوا رناحلشر( ﴾)10(آم(  
ومع كل صديق وشهيد وصاحل من كل  ،عمله الصاحل مع أنبياء اهللا ورسله املقربنياملؤمن يشعر أنه يعيش بإميانه و

والشهداءِ  ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني ﴿:: أمة ويف كل عصر
سحو نيحالالصيقًا وفر كأُولَئ النساء( ﴾)69(ن(  

وأي إنسان أسعد ممن يرافق هؤالء ويرافقونه؟ إا ليست مرافقة جسد وصورة، ولكنها مرافقة روح ووجدان، 
وال حيسنب امرؤ من الناس أن مرافقة هؤالء للمؤمن .. وليس خلفهم، وال قريبا منهم  ،)معهم(وفكر وقلب، وكفى أنه 

أمر خيايل موهوم، فإنه لفرق كبري دين إنسان تارخيه هو تاريخ شخصه أو أسرته، أو حزبه مثالً، شيء هني ضئيل، أو 
فهو قريب القاع، سطحي اجلذور، وإنسان تارخيه هو تاريخ اإلميان واهلدى من عهد آدم، تارخيه هو تاريخ نوح 
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النبوات والرساالت منذ بعث اهللا  وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد من أويل العزم من الرسل، ومن غريهم من أصحاب
رسوالً، وأنزل كتاباً، فهو يستلهم هذا التاريخ املؤمن احلافل يف كل ما ينزل به من أحداث، وما يعرض له من 
مشكالت، وما يقف يف سبيله من عوائق، وجيد فيه األسوة واهلداية كما جيد فيه السلوى والعزاء، كما جيد فيه األنس 

  .يأخذ الزاد لفكره، والنور لقلبه، واملدد إلرادته والود، ومن كل ذلك
  ؟السابعالسبب فما .. عرفنا السبب السادس : قالوا
وذلك كله مما ال جيده .. السبب السابع هو ما أتيح للمؤمن من مناجاة ربه يف الصالة والدعاء والذكر : قال
  ..وإمنا هو نعيم خالص للمؤمننياملاديون، 

روحي يفرغ املرء فيها من شواغله يف دنياه، ليقف بني يدي ربه ومواله ويثين عليه مبا هو فالصالة حلظات ارتقاء 
  .داعياً راغباً ضارعاً: أهله، ويفضي إليه بذات نفسه

  .ويف االتصال باهللا العلي الكبري قوة للنفس، ومدد للهزمية، وطمأنينة للروح
﴿ :ركة احلياة، ويواجه ا كوارثها وآالمها، قال اهللا تعاىلهلذا جعل اهللا الصالة سالحاً للمؤمن يستعني ا يف مع

 ابِرِينالص عم إِنَّ اللَّه لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتوا اسنآم ينا الَّذها أَيوكان حممد رسول اهللا .. ) البقرة(﴾)153(ي  إذا
م يؤدى، وإمنا كانت استغراقاً يف مناجاة اهللا، حىت أنه حزبه أمر فزع إىل الصالة، ومل تكن صالته جمرد شكل أو رس

جعلت :(وكان يقول ..  )أرحنا ا يا بالل(: كان إذا حان وقتها قال ملؤذنه بالل يف هلفة املتشوق واشتياق امللهوف
  )قرة عيين يف الصالة

: مبا دعا به حممد من قبلأي سكينة يشعر ا املؤمن حني يلجأ إىل ربه يف ساعة العسرة ويوم الشدة، فيدعوه 
اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق احلب والنوى، منزل التوراة واإلجنيل (

والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت األول، فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك 
   1)ت الباطن، فليس دونك شيء، اقض عىن الدين، وأغنين من الفقرشيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأن

يوم عاد من الطائف دامي القدمني، جمروح الفؤاد من سوء ما لقي من  وأي طمأنينة ألقيت يف قلب حممد 
ربه، فكانت  فما كان منه إال أن رفع يديه إىل السماء يقرع أبواا ذه الكلمات احلية النابضة اليت دعا ا حممد ،القوم

أنت أرحم ! إين أشكو إليك ضعف قويت وهواين على الناس ، يا أرحم الرامحني اللهم (: على قلبه برداً وسالماً
الرامحني، إىل من تكلين ؟ إىل عدو يتجهمين أم إىل قريب ملكته أمري ؟ إن مل تكن غضبان علي فال أبايل غري أن 

ه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة أن ينزل يب غضبك أو حيل أعوذ بوجهك الذي أشرقت ل. عافيتك أوسع يل 
   2)ترضى وال حول وال قوة إال باهللا يب سخطك لك العتىب حىت

  ؟الثامنالسبب فما .. عرفنا السبب السابع : قالوا
قد اإلنسان من أهم عوامل القلق الذي يفذلك أن ..  )ليت(و) لو(املؤمن ال يعيش بني السبب الثامن هو أن : قال

  .سكينة النفس وأمنها ورضاها هو حتسره على املاضي وسخطه على احلاضر، وخوفه من املستقبل
                                                

  .رواه مسلم)  1(
  .رواه الطرباين)  2(
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إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهر، فيظل فيها شهوراً وأعواماً، جيتر آالمها ويستعيد ذكرياا 
  .ين تركت، لو أىن فعلت كذا لكان كذاليتين فعلت، وليت: شعاره. .القامتة، متحسراً تارة، متمنياً أخرى

ولذا ينصح األطباء النفسيون، واملرشدون االجتماعيون، ورجال التربية، ورجال العمل، أن ينسى اإلنسان آالم 
  .أمسه، ويعيش يف واقع يومه، فإن املاضي بعد أن وىل ال يعود

بكون على أمس الذاهب، ويعضون ولكن الضعف اإلنساين يغلب على الكثريين، فيجعلهم يطحنون املطحون وي
  .على أيديهم أسفاً على ما فات، ويقلبون أكفهم حسرة على ما مضى

وأبعد الناس عن االستسالم ملثل هذه املشاعر األليمة، واألفكار الداجية هو املؤمن الذي قوي يقينه بربه، وآمن 
مر قضاه اهللا كان البد أن ينفذ، وما أصابه من بقضائه وقدره، فال يسلم نفسه فريسة للماضي وأحداثه، بل يعتقد أنه أ

  .قضاء اهللا ال يقابل بغري الرضى والتسليم
تفتح عمل  )لو(قدر اهللا وما شاء فعل، فإن : لو أين فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول: ال يقول املؤمن إن
  .1الرسول أخربنا كما  ،الشيطان
ما أَصاب من  ﴿:السخط؟ ومل الضيق والتربم؟ واهللا تعاىل يقول يوقن أن قدر اهللا نافذ ال حمالة، فلم املؤمن إن

لكَيلَا تأْسوا علَى ما ) 22(ري مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُِسكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يِس
  )احلديد(﴾ )23(ما آتاكُم واللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ فَاتكُم ولَا تفْرحوا بِ

ويف غزوة أحد اليت قتل فيها سبعون من املسلمني، نعى القرآن على طائفة من املنافقني ومرضى القلوب، وضعاف 
تهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّه غَير الْحق ظَن وطَائفَةٌ قَد أَهم﴿ :املتحسرة، فيقول )ليت(املتندمة و )لو(اإلميان، عاشوا بني 

م ما لَا يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا الْجاهلية يقُولُونَ هلْ لَنا من الْأَمرِ من شيٍء قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه للَّه يخفُونَ في أَنفُِسهِ
الْأَم نمضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع بكُت ينالَّذ زرلَب كُموتيي بف متكُن ا قُلْ لَوناها هلْنا قُتٌء ميي رِ شا فم اللَّه يلتبيلو هِماجِع

  )آل عمران(﴾ )154(صدورِكُم وليمحص ما في قُلُوبِكُم واللَّه عليم بِذَات الصدورِ 
لَو أَطَاعونا ما قُتلُوا قُلْ فَادرُءوا عن أَنفُِسكُم الْموت إِنْ كُنتم  ﴿:ويرد على أولئك الذين قالوا إلخوام وقعدوا

 نيقادآل عمران(﴾ )168(ص(  
التشبه م يف  املؤمن ال يقف موقف هؤالء املنافقني، وال موقف إخوام من الكفار الذين ى القرآن عن

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين كَفَروا وقَالُوا لإِخوانِهِم إِذَا ضربوا في الْأَرضِ ﴿ :حتسرام األسيفة، ومتنيام احلزينة
للَّه ذَلك حسرةً في قُلُوبِهِم واللَّه يحيِي ويميت واللَّه بِما أَو كَانوا غُزى لَو كَانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلُوا ليجعلَ ا

 ريصلُونَ بمع156(ت ( َونعمجا يمم ريةٌ خمحرو اللَّه نةٌ مرفغلَم متم أَو بِيلِ اللَّهي سف ملْتقُت نلَئو)157(  أَو متم نلَئو
ونَ قُترشحت لَإِلَى اللَّه مآل عمران( ﴾)158(لْت(  

وذا ال يأسى على ما فات، وال  )..احلمد هللا على كل حالو.. قدر اهللا وما شاء فعل (: إن شعار املؤمن دائماً
اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد  ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن ﴿:حييا يف خضم أليم من الذكريات، وحسبه أن يتلوا قوله تعاىل

 يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهو هالتغابن( ﴾ )11(قَلْب (  
                                                

  .رواه مسلم)  1(
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  ؟التاسعالسبب فما .. عرفنا السبب الثامن : قالوا
ولذلك ال يصيبه ذلك التشتت واألمل الذي .. السبب التاسع هو أن املؤمن يعيش يف حالة رضا تام عن ربه : قال
إن اهللا عز وجل بقسطه جعل الفرح والروح :( ذلك، فقال  لقد ذكر رسول اهللا .. لساخطني املعترضني يصيب ا

   1)يف الرضا واليقني، وجعل الغم واحلزن يف السخط والشك
عن حقيقة نفسية باهرة، فكما أن سنة اهللا قد ربطت الشبع  رسول اهللا يف هذا احلديث الشريف كشف 

السرور ويف عامل املادة، فإن سنته تعاىل يف عامل النفس والروح قد ربطت الفرح والروح  والري بالطعام والشراب
فربضا اإلنسان عن نفسه وربه يطمئن إىل يومه وحاضره، وبيقينه باهللا واآلخرة واجلزاء،  ..وراحة النفس بالرضا واليقني
بغده؟ كما ربطت سنة اهللا الغم واحلزن ومن غري املؤمن يف رضاه عن يومه، ويقينه . .يطمئن إىل غده ومستقبله

  .بالسخط والشك
إن حيام كلها سواد ممتد، وظالم متصل، وليل حالك ال  ..فالساخطون والشاكون ال يذوقون للسرور طعماً

  .يعقبه ار وال يرتقب له فجر صادق
ك، وال شك من ومها متالزمان، فال سخط من غري ش ،وقد ربط احلديث النبوي الكرمي بني السخط والشك

  . غري سخط
بكل  ابنفسه، ضيق ابالناس، ضيق اضيق الصدر، ضيق احلياة، ضيق ،الساخط دائم احلزن، دائم الكآبةولذلك ترون 
  .يف عينيه سم اخلياط - على سعتها - شيء، كأن الدنيا 

سه، وإذا حزن لنفسه ولكن حزن املؤمن لغريه أكثر من حزنه لنف ..إن املؤمن قد تصيبه الكآبة، وقد يعتريه احلزن
وإذا حزن لدنياه فهو حزن عارض موقوت كغمام الصيف، سرعان ما ينقشع إذا هبت عليه ريح  ..فآلخرته قبل دنياه

حىت النفوس املنقبضة والطبائع املتشائمة، ينشر اإلميان عليها من ضيائه وإشراقه، فيبدد كثرياً من ظالمها . .اإلميان
  .طارد أسباب السخط والتشاؤم من وجودهاوخيفف كثرياً من انقباضها وي

ألنه يعيش يف سخط دائم، وغضب . .أما املرتاب يف اهللا واآلخرة، فهو يعيش يف مأمت مستمر، ومناحة دائمة
من : وقدميا قالوا ،ساخط على الناس، ساخط على نفسه، ساخط على الدنيا، ساخط على كل شيءفهو  ،مستمر

هو يف مأمت مستمر، يبكي دائماً حظه وينعي نفسه، وينوح على دنياه، ويولول وهلذا . غضب على الدهر طال غضبه
  .على وجوده

من :(  وهلذا قال رسول اهللا . .إن شعور اإلنسان بالرضا من أول أسباب السكينة النفسية اليت هي سر السعادة
  2)م رضاه بعد القضاءسعادة املرء استخارته ربه، ورضاه مبا قضى، ومن شقاء املرء تركه االستخارة وعد

االستخارة قبل وقوعه، والرضا بعد وقوعه، والسعيد من مجع بينهما، وذلك هو : فكل أمر مقدور يكتنفه أمران
املؤمن يسأل اهللا قبل إقدامه على أمر من األمور أن يهديه إىل أرشد األعمال وأهدى . .املؤمن، والشقي من حرمهما

اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة (:   الرسول السبل، ومن األدعية اليت علمها لنا
                                                

  .رواه الطرباين)  1(
  .رواه البزار ومعناه عند أمحد والترمذي)  2(
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أمري، فيسره يل، وبارك يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عين، 
   1)واقدر يل اخلري حيث كان مث رضين به

  .د كل قدر من أقدار اهللاواملؤمن وحده هو الذي يغمره اإلحساس بالرضا بع
املؤمن هو الذي حيس تلك احلالة النفسية اليت جتعله مستريح الفؤاد، منشرح الصدر، غري متربم وال ضجر، وال 

ومنشأ ذلك رضاه عن وجوده اخلاص يف نفسه، وعن الوجود العام . .ساخط على نفسه، وعلى الكون واحلياة واألحياء
  .مصدر الوجود كله، وينبوع هذا الرضا هو اإلميان باهللا رب العاملني من حوله، ومبعث هذا وذاك رضاه عن

الرضا نعمة روحية جزيلة، هيهات أن يصل إليها جاحد باهللا، أو شاك فيه، أو مرتاب يف جزاء اآلخرة، إمنا يصل 
ا يقُولُونَ وسبح بِحمد فَاصبِر علَى م﴿ :بقوله وقد خاطب اهللا رسوله . إليها من قوي إميانه باهللا وحسن اتصاله به

ضرت لَّكارِ لَعهالن افأَطْرو حبلِ فَساِء اللَّيآن نما ووبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشقَب كبوامنت عليه ) طه(﴾)130(ى ر
  )الضحى( ﴾)5(ولَسوف يعطيك ربك فَترضى ﴿ :بقوله

   2)ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمد رسوالً( : وقال النيب 
  )املائدة( ﴾)119(رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه ذَلك الْفَوز الْعظيم  ﴿:وأثىن اهللا تعاىل على املؤمنني بقوله

  ؟العاشرالسبب فما .. عرفنا السبب التاسع : قالوا
يمشونَ علَى ﴿ :أهل حلم وصرب وتواضع وتسامح وحياء - بسبب إميام  – نياملؤمنشر هو أن السبب العا: قال

  )الفرقان(﴾ )63(الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاما 
  .والبعد عن اهلرج والصخب والتالعن ،وخفض الصوت ،وتواصل الفكر ،بطول الصمتولذلك يعرفون 

  .بالتأين واالتقان واإلحسان فيما يعهد إليهم من أعماليعرفون و
  .بالدماثة ولني الطبع والصدق والوفاء واالعتدال يف األخذ من كل شيءويعرفون 

وانقيادها يف خضوع وسالسة لصاحبها وهي  ،على انسجام عناصر النفس والتوافق بني متناقضااهذا كله يدل و
.. عالقته باألمس والغد وعالقته باملوت.. ن عالقة املؤمن مباحوله عالقة متميزة خمتلفةأل. .لمؤمنلأمر ال يوهب إال 
  .وعالقته بعمله ونظرته لألخالق.. وعالقته بالناس

فاألخالق باملعىن املادي الواقعي هي أن تشبع رغباتك مبا ال يتعارض مع حق اآلخرين يف إشباع رغبام هم 
  .وهدفها حسن توزيع اللذات ،بالدرجة األوىل أيضا، فهي مفهوم مادي اجتماعي

 ،وختالف هواك ،وختضع نفسك ،أن تقمع رغباتكفهي .. ذلك فهي عكس  اإلسالميأما األخالق باملعىن 
فأنت ال .. وحتكم شهواتك لتتحقق برتبتك ومنزلتك العظيمة كخليفة عن اهللا ووارث للكون املسخر من أجلك

ومفهوم .. العامل، إال إذا استطعت أوال أن تسود نفسك وحتكم مملكتك الداخلية تستحق هذه اخلالفة والسيادة على
  .األخالق هنا فردي، وهدفه بلوغ الفرد درجة كماله وإن كانت هناك مثرة اجتماعية جينيها ذلك الفرد فإا تأيت بالتبعية

  .احملبةفاتمع الذي يتألف من مثل هؤالء األفراد البد أن يسوده الوئام والسالم و
                                                

  .رواه البخاري وغريه)  1(
  .رواه أمحد ومسلم والترمذي)  2(
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خروج من الرغبة يف شيء مادي إىل الرغبة .. و األخالق ذا املعىن هي خروج من عبودية النفس إىل مرتبة عليا
وهذا ال ميكن .. من النسيب إىل املطلق حيث جيب أن تطلع كل العيون.. خروج من اجلزء إىل الكل.. يف حضرة اإلله

أصبحت ترى كل شيء حبقيقة حجمه ونسبته ال حتجبها لذة دنيوية ف.. أن يتم إال إذا مت تصحيح وتكميل بصر العني
  .عن رؤية الكماالت اإلهلية

و هلذا تبدأ األخالق الدينية مبجاهدة الشهوات حىت حتكمها وختضعها وال تبدأ بالتسليم هلا وبإشباعها كما هو 
ر امللذات، وهكذا ختتلف النظرتان شائع، فهي ليست دعوة إىل حسن توزيع اللذات وإمنا هي دعوة إىل اخلروج من أس

  .متاما وتؤدي كل منهما إىل انسان خمتلف
ألنه ال يعتقد يف وجود شيء وراء احلياة  ،فاالنسان املادي يستهدف النزوة واللذة الفورية واملقابل املادي العاجل

هارب والفوت واحلسرة ) اآلن(ويلهث وراء اآلن، ولكن اللحظة متفلتة و ،اللحظة الدنيوية، وهو هلذا جيري وراء
وكلما أشبع شهوته  ،ويف لبه حسرة ،ويف حلقه غصة ،وهو متروك دائما ،تالحقانه يف أعقاب كل خطوة خيطوها

ال يعرف مىت وكيف وأين، فهو  ،وهو يراهن كل يوم بال ضمان وبال رصيد فهو حمكوم عليه باملوت ..ازدادت جوعا
  .مة بني الرغبات ال يعرف للسكينة طعما حىت يدمهه املوت رغم أنفهيعيش يف قلق وتوتر مشتت القلب متوزع اهل

أما االنسان املؤمن فهو تركيب نفسي خمتلف وأخالقية خمتلفة، فهو يرى اللذات الدنيوية زائلة، وأا ال تساوي 
وأن .. جات الباقيةشيئا، وأا جمرد امتحان إىل منازل ودرجات وراءها، وأن الدنيا جمرد عبور إىل تلك املنازل والدر

ولو اجتمع الناس .. وأنه ال حاكم وال مقدر سواه.. نيا واآلخرةدالدنيا كاخليال وأن اهللا هو الضمان الوحيد يف رحلة ال
على أن يضروك ملا استطاعوا أن يضروك إال بشيء كتبه اهللا عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ملا استطاعوا 

  .اهللا لك أن ينفعوك إال بشيء كتبه
  .عند املؤمن هي السكينة واهلدوء النفسي واطمئنان البال والثقة يف حكمة اهللا وعدله ورمحته وتصريفهذلك و مثرة 

و مثل هذا املؤمن كلما ترك شهوة من شهواته، وجد عوضا هلا حالوة يف قلبه، مما يلقى من التحرر الداخلي من 
  .أغالل نفسه ومما جيد من النور يف بصريته

ويترك أهواء النفس إىل وجه ، ويترك الدعاوى إىل األوامر ،هو يترك السعي إىل احلظوظ للسعي إىل احلقوق و
وهل بعد اهللا .. و يكف عن التلهف واحلركة وراء األغراض واملناصب والرياسات واملغامن ويسكن إىل جنب اهللا، احلق
  !!مغنم؟

ال يفتر وال يكسل وال يتواكل، بينما يفتر  ،باهلمة على الدوامومن صفات هذا املؤمن العامل لوجه اهللا أنه ناهض 
أما القاصد وجه ربه فإنه ال يفتر ألنه مل يربط جهاده بأجر وهو ال يكسل .. يفتر من يعمل للخوف ومن يعمل لألجر 

ا ال جتده متواكال على مغفرة ألنه ال يتحرك باخلوف من عقاب وإمنا هو عبد حمب متطوع، العمل عنده سعادة، هلذ
وإمنا هو دائما طلق الوجه مشرق البسمة متفائل، محاد لربه يف مجيع احلاالت ال يسب الدهر وال  ،متربما وال متسخطا

  .ينسب لربه نقصا وال قصورا
ويوحد  ،والتوحيد جيمع عناصر النفس.. وهي مثرة التوحيد ،وهذه التركيبة النفسية النادرة هي مثرة االميان بالقرآن

فيؤدي بذلك إىل أثر تركييب بنائي يف الشخصية بعكس تعدد اآلهلة وتعدد  ،املشاعر حنو مصدر واحد للتلقياجتاه 
مصادر اخلوف والنفع والضرر فإنه يؤدي إىل توزع املشاعر وانقسام النفس وتشتت االنتباه إىل العديد من اجلهات، 
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  .ويؤدي بذلك إىل تفكيك رباط الشخصية
فعلم النفس ال يرى . .وعلم النفس القرآين يف عالج األمراض النفسيةاملادي م النفس خيتلف علألجل هذا كله 

وال .. ألن النفس تأخذ شكلها النهائي يف السنوات اخلمس األوىل من الطفولة ،إمكانا لتبديل النفس أو تغيريها جوهريا
ذ للتنفيس والتعبري وختفيف الغليان أو فتح نواف.. يبقى للطبيب النفسي دور سوى إخراج املكبوت فيها إىل الوعي

ودف الوصول إىل ذلك يلجأ الطبيب النفسي إىل العالج بالتنومي املغناطيسي أو العالج باإلحياء أو بالتنفيس .. الداخلي
  .والتعبري والفن واللعب أو العالج باالستغراق يف عمل آيل أو العالج باإلشباع املباشر

سرطان باملراهم أو املسكنات ألا ال حتاول أن تغري من النفس شيئا، فكلها تقبل و كل هذه الصور أشبه بعالج ال
أو تضع يده .. )اصرخ أو تأوه أو ارقص أو غن لتنفس عن آالمك:( وجود الدمل النفسي على حاله مث تقول للمريض

  .وهذا كل جهدهم.. )هنا الدمل :(على الدمل وتقول له
ويقول بإمكانية إخراجها من ظلمة البهيمية إىل أنوار  ،النفس وتغيريها جوهرياأما الدين فيقول بإمكانية تبديل 

  .ومن حضيض الشهوات إىل ذروة الكماالت اخللقية وذلك بالرياضة وااهدة،احلضرة اإلهلية 
ة قوة الطيبيرى املؤمن  )كل وإال فأنت مأكول: (ختاذال وسلبية وينصح مريضه قائال له) الطيبة(بينما يرى فرويد ف
 ..العمل الصاحل، يشترط املؤمن يساعد على تفريغ وتنفيس الغليان النفسي وبينما يرى فرويد من األعمال ما.. إجيابية

، ولذلك يرى أنه حباكم إال اهللايقول املؤمن بينما يرى أن ماضي الطفولة حاكم على كل إنسان وموجه ألفعاله ال و
بفطرة عدوانية وبغريزة التحطيم واهلدم فرويد وبينما يقول  ..ن أي حكمرج مخيميكن أن أنه  –بفضل اهللا  - ميكنه 

إن اإلنسان فُطر حرا خمتارا بني النوازع السالبة واملوجبة خيتار ما يشاء : يقول املؤمنوبالطاقة الشهوانية كدوافع رئيسية، 
  .منذ البداية

ون مع النفس اإلنسانية على أا مادة علم النفس بوجه عام هو أم يتعاملعلم نفس فرويد، ووسبب مادية 
وإمنا .. وهم يفعلون هذا عن إميان بأنه ال روح هناك وال ذات وال نفس.. وجسد ميكن اقتحامه بالتشريح والتجربة

وتلك هي خطيئة احلضارة املادية، فهذا التصور أبعد ما يكون  ،جمموعة مركبات كيميائية وجينات وراثية امسها اإلنسان
وهي كاحلياة إذا .. وال ميكن إحالتها إىل موضوع جمرد ،قبل كل شيء) ذات(ألن النفس اإلنسانية  عن الصواب

وتتنكر مبا تطرح يف الظاهر  ،والنفس دائما تستخفي على النظرة التحليلية.. أعملت فيها مبضع التشريح ماتت يف يدك
دأ يتدبرها كموضوع، ألا ليست موضوعا بل وهي ال تعطي سرها أبدا حىت لصاحبها إذا ب ،من ردود أفعال سلوكية

وتفلتت منك مبجموعة من  ،بكر إذا حاولت أن تقتحمها بالنظرة املوضوعية استعصت عليك) تاذ(هي يف جوهرها 
  )هي(ومل تعد .. البدائل السلوكية اخلادعة وحتولت إىل شيء آخر

حقيقتها، كالفارق اهلائل بني اجلسد الظاهر  و يظل دائما الفارق بني ما ترى منها يف الظاهر وما خفى عليك من
وإمنا أنت على أحسن الفروض سوف تفهم .. وأنت لن تصل أبدا إىل كنه الروح بتشريح اجلسد.. والروح اليت تسكنه
ويسأَلُونك عنِ  ﴿:قال تعاىل. .ولكنك تظل دائما بعيدا كل البعد عن إدراك سر الروح ولغزها ،اجلسد أكثر فأكثر

يلًا الرلْمِ إِلَّا قَلالْع نم ميتا أُوتمي وبرِ رأَم نم وحاإلسراء(﴾)85(وحِ قُلِ الر(   
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  احلركةـ  2
ولكنا نريد أن تبني لنا املفاتيح اليت تنفتح ا .. ونعم ما ذكرت .. لقد وعينا ما ذكرت : وقال احملبطني،قام بعض 

  .م اليأسبسمو مغاليق اهلمم من نفوسنا املكدرة
حباالت شديدة التباين خالل مسريا يف متر النفس اإلنسانية ال شك أنكم تعلمون أن : 1، مث قالسهلسكت 

أس ـ يف أحيان يتدمهها أمواج ال.. فبينما تشرق أحيانا، وميلؤها الطموح، ويدفعها األمل لتحقيق ملعجزات.. احلياة
  ..فأخرى ـ فتنهزم أمام املصائب والصعوبات واملخاو

من أخطر ما يهدد سالم النفس اإلنسانية، ويقضي على مقدراا استسالمها لإلحباط  أن ونتعلم موال شك أنك
واستشعارها أن شيئًا مما فسد ال ميكن إصالحه، وأن األجدى ـ وقد انسكب اللنب ـ أن نعكف .. واهلزمية الداخلية

  .عليه باكني نادمني بدالً من القيام والبحث عن حل
فبدالً من الكد يف .. الشعور باإلحباط واهلزمية النفسية يقضي على أي أمل لإلصالح  أن ونتعلم مشك أنكوال 

ومن مث يعزو كل فشل الحق إىل مصيبته ! سبيل اخلروج من األزمة يكتفي احملبط بالعويل واعتبار نفسه شهيد املصيبة
  !وهزمية إىل أختها أو أكرب منهااليت وقع فيها ـ أو أوقع نفسه ـ ومن مث تسلمه كل مصيبة 

لقد شخصت الداء، وحنن نطالبك .. ولكنا نريد العالج .. حنن ال نشك يف كل ما ذكرت : قام الرجل، وقال
  .أن تتفضل علينا بالعالج

فسأذكر لكم اآلن سبعة مفاتيح تنفتح ا املنافذ اليت .. ما دمتم قد سلمتم لكل ما ذكرت لكم : سهلقال 
  .. ان يف وجه األمل يسدها الشيط

وسأستعري هذه املفاتيح من فيض النور األزيل كالم رب العاملني الذي شرح اهللا به الصدور، ورفع به اهلمم، 
  .وأحيا به األمل

أصاب ) غزوة أحد(تسمى  غزوة من غزوات رسول اهللا وسأستعري يف ذلك ما نزل من القرآن الكرمي يف 
وكان من املمكن أن يضع ذلك املسلمني يف أجواء من الكآبة واحلزن ..  2مى هزميةبعض ما ميكن أن يسفيها املسلمني 

ولكن اهللا تعاىل برمحته أنقذهم من كل ذلك، لينهضوا يف فترة قصرية جدا إلكمال ما عهد إليهم من .. واإلحباط 
  .رسالة، غري متأثرين بأي أمل أو إحباط

وكان  ..وختاطب معه كل من وقع يف بالء أو مصيبة .. يل لقد نزلت آيات من القرآن الكرمي ختاطب ذلك اجل
  .العشرةمن ذلك اخلطاب هذه املفاتيح 

  ؟املفتاح األولفما : قالوا
ولَا تهِنوا ولَا ﴿ ..:من آثار تلك الغزوة عباده املنكسرين نفسياهو ما يشري إليه قوله تعاىل، وهو خياطب : قال

لَوالْأَع متأَنوا ونزحتنِنيمؤم مت139: آل عمران(﴾  نَ إِنْ كُن(  
                                                

: تـاريخ ب) املنهج اإلسالمي يف عالج اهلزمية النفسية(بعنوان لدكتور راغب السرجاىن رجعنا يف هذا املطلب ملقال مهم ل)  1(
04/10/2006.  
  .حصل يف غزوة أحدالنواحي اإلجيابية الكثرية املرتبطة مبا ) النيب املعصوم(ذكرنا يف رسالة )  2(
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  فما يف هذا من مفاتيح األمل؟: قالوا
إىل  هابلفت نظرللنفس روح املعنوية الرفع يوهو مفتاح .. إن ما ذكرته اآلية الكرمي هو املفتاح األول : قال

  .. اجلوانب اإلجيابية يف الفرد واألمة
؛ )تعاىل اهللا عن ذلك(ومل يكن حتذيرا لنفوسهم أو تسكينا مؤقتا آلالمهم  ،خطابا واقعياذلك اخلطاب لقد كان 

إن بكل إنسان جوانب قوة وجوانب .. فليس هناك شخص مركب من شر حمض أو فشل حمض أو ضعف حمض
 والبد من لفت نظر اإلنسان املنكسر نفسيا إىل جوانب القوة احلقيقية فيه ليحسن توظيفها يف التغلب على.. ضعف

  ..جوانب ضعفه
بل .. كمن فقد ماالً أو صحة أو حاسة ..خياطب ذا املعىن كل إنسان فقد مقوما من مقومات جناحه يف احلياة

  ..حىت ملن فقد عزيزا لديه كان حيسبه سنده الوحيد يف احلياة ويرى احلياة صفرا يدونه
  ..و غلبة العوائق على طريق تقدمهوخياطب أيضا ذا املعىن اتمع املنكسر لضعفه وقوة عدوه أ

فيقعد عن عالج أزماته  ،يف حاجة إىل التأكيد أن هذا العالج ال يعين أن ينتشي املنكسر واملهزوم نفسيا تولس
ال ملا شرط اهللا علو املؤمنني يف اآلية السابقة باإلميان الذي يقتضي منطقيا العمل إو ،طاملا أنه حيوز إجيابيات عديدة

  ..عدم القعود دون املنازل العاليةوالبذل و
 ؟املفتاح الثاينفما .. عرفنا املفتاح األول : قالوا
وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعان فَبِإِذْن اللَّه وليعلَم الْمؤمنِني ﴿ :تعاىل يف هذه الغزوةقوله هو ما يشري إليه : قال

  ) 167 – 166: آل عمران(﴾  اوليعلَم الَّذين نافَقُو
  فما يف هذا من مفاتيح األمل؟: قالوا
إن هذه اآلية الكرمية تذكر النفوس اليائسة بأن األمل قد حيوي من اخلري والنفع واألمل ما ال قد تفطن النفس : قال

   .لرؤيته، فتنحجب باألمل عن األمل
: البقرة(﴾  وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم﴿ :لفاهللا تعاىل يقو.. لقد ذكر اهللا ذلك يف مواضع من القرآن 

  ) 19: النساء(﴾  فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خيرا كَثريا﴿ :ويقول ،)216
  .. ة وجوانب إجيابيةإىل أن أي مصيبة البد أن تنطوي على نقاط مضيئ ففي هذه النصوص يلفت اهللا انتباه املؤمنني

صلوها من اليت ميكن للمؤمنني أن حيفوائد ال )أحد(من خالل سياق عالجه ملصيبة فقد ذكر اهللا تعاىل .. وهكذا 
  ..اجلراح واآلالم اليت أصابتهمخالل ومن  ،احلدث املؤملخالل ذلك 

ة إجيابية تفيد أي جمتمع يكافح مثروتلك .. فق امتيز الصادق من املنتلك الغزوة، حيث  واضحا يفذلك ظهر لقد 
ولوال املصيبة اليت وقعت لبقى املنافق جرثومة مستترة جاهزة لنفث مسومها يف جسد اتمع  ،من أجل البقاء والنهوض

  ..يف أي وقت
إمنا املقصود أن املصيبة  ..بل حنن مأمورون بسؤال اهللا العافية ،وليس معىن هذا أن نسعى يف طلب املصائب ومتنيها

وليست شرا حمضا بل يف باطنها ـ دوما ـ خري كثري ال يراه إال أهل .. و االنكسار واألمل كلها ليست اية الدنياأ
  ..التوفيق

 ؟لثاملفتاح الثافما .. عرفنا املفتاح الثاين : قالوا
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  ..كتب اهللا لكل خملوق حظه منه من قبل أن يوجد.. أن املصائب أمر مقدربتعميق اإلميان : قال
ولكن هذا ال ينفي ارتباط األمر ـ من قبل ومن بعد ـ بقضاء  ،هناك أسباب مادية واقعية تقود إىل املصيبةنعم 
ألن اهللا أمره باألخذ باألسباب وهو مأجور على العمل  ،وإمنا يتحرك اإلنسان سعيا جللب نفع أو دفع ضر.. اهللا وقدره

لك وهو موقن أن اهللا قادر على تعطيل األسباب وقادر كذلك على كما أنه يتحرك لذ.. والسعي ما دام موافقًا للشرع
  ..إنفاذها

  .فاإلنسان وأهل األرض مجيعا إن اجتمعوا على دفع مصيبة قدرها اهللا لن يستطيعوا مهما أوتوا من أسباب
لقدرة على القيام بعدها سريع ا.. ذه الفلسفة حلركة القدر يف احلياة يتحرك املؤمن إجيابيا فاعالً قويا أمام املصائب

  ..وعالج آثارها
ال يعرف معىن لإلحباط .. وهو بذلك عصى على اهلزمية النفسية واالنكسار حتت وطأة احلدث مهما كان مريرا

  .ومتني املستحيل وال تطول به األيام والليايل يف انتظار معجزة متومهة ترد عجلة الزمان إىل الوراء
احرص (: يف رسالته التربوية املعجزة اليت وجهها لقلب املنكسر وعقله حني قال  وإىل هذا املعىن أشار النيب

قدر : ولكن قل.. لو أين فعلت كان كذا وكذا: على ما ينفعك، واستعن باهللا، وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل
  1)تفتح عمل الشيطان) لو ( اهللا وما شاء فعل، فإن 

  ..ذلك اإلحباط الذي يسيطر على النفس أمام فرصة فائتة أو خطب نازل وما عمل الشيطان املقصود هنا سوى
 ؟الرابعاملفتاح فما .. عرفنا املفتاح الثالث : قالوا
إذا هم أحسنوا التوبة مما  إمكانية استئناف املسري وفتح صفحات ناصعةبعد مصيبة أحد إىل توجيه املؤمنني : قال

  ) ضخمة كالفرار من الزحف أو خمالفة أمر النيب  وإن كانت(وقعوا فيه من أخطاء مهما كانت 
قد خيطئ اإلنسان أخطاء كبرية أو صغرية ولكن احلياة لن تنتهي عند حدود األخطاء اليت وقعت طاملا أن .. نعم

 وسارِعوا﴿ :امسع إىل قوله تعاىل يف هذا .. املهم أن يسارع املخطئ إىل تدارك األمر.. باب اإلصالح والتوبة مفتوح
 نيقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغاءِ ) 133(إِلَى مرالضاِء وري السقُونَ ففني ينالَّذ

 ِسنِنيحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظ134(و (وا وذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذ
ي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن رفغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس ونَ اللَّهلَمةٌ ) 135(عرفغم مهاؤزج كأُولَئ

بر نم نيلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنجو آل عمران(﴾ )136(هِم(   
دواًء جديدا يف هدى رب العاملني إذ يعده ـ وال أصدق من اهللا ـ بالقيام من جديد يغذيه املتأمل جيد مث بعد هذا 

  ..تدراك ملا فاتباألمل يف نصر قادم إن أحسن االس
إِنْ ينصركُم اللَّه فَلَا غَالب ﴿ : لعباده املنكسرين نفسيااهللا يف أوساط خطاب اهللا تعليقًا على أحداث أحد يقول 

160: آل عمران(﴾  لَكُم(  
  ..إن فرص النجاح قائمة حتما ملن توكل على اهللا حق التوكل وأحكم األخذ باألسباب

 ؟اخلامساملفتاح فما .. الرابع  عرفنا املفتاح: قالوا
                                                

  .رواه أمحد ومسلم وابن ماجة)  1(
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وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثري فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّه وما ﴿ :هو ما يشري إليه قوله تعاىل : قال
 ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا) 146(ضما  ورِني أَما فافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن را اغْفنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَهكَانَ قَو
 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَب147(و (بحي اللَّهو ةرابِ الْآخثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت  ِسنِنيحالْم

  ) آل عمران(﴾ )148(
  فما يف هذه اآلية من مفاتيح األمل؟: قالوا
يسلك سبيالً آخر حكيما إىل النفوس املنكسرة ميسح عنها األسى حني يف هذه اآليات القرآن لكرمي إن : قال

   .على الدرب يلفت أنظارها دائما إىل عربة املاضي املتكررة وهي أن السقوط يعقبه قيام ونصر ملن سار
.. وهذا منهج قرآين تكرر يف غري هذا املوضع يف مواجهة أزمات مرت باملسلمني واقتربت م من دائرة اإلحباط

فتجد أن اهللا ينزل سورتني متواليتني يف العام العاشر من البعثة يف أواخر العهد املكي حني ضاق احلال متاما برسول اهللا 
 ا وإيذفتنزل القرآن بسورة هود وما حوته من قصص لرسل سابقني  ،اًء وصدوداً عن حلقوأصحابه يف مكة تكذيب

وكُلا نقُص علَيك من أَنباِء الرسلِ ما نثَبت ﴿ : مث خيتتمها اهللا تعاىل بقوله.. وكيف صربوا وثبتوا حىت جاءهم نصر اهللا
ومو قالْح هذي هف اَءكجو كادفُؤ بِه نِنيمؤلْمى لكْرذظَةٌ وهود(﴾ )120(ع(  

فتعرف أخبار السابقني املشاة يثبت القلب ويزيل اليأس ويلقي يف روع املهموم أن ما أصابك من هم مل يكن 
  ..بل سبقك إىل ساحة االمتحان آخرون مثلك فنجحوا وعربوا األحزان ،جديدا اختصصت به دون غريك
وليس خباف ما حتفل به من سلوى للمصابني وآمال لليائسني من خالل ).. يوسف( كما تنزلت بعدها سورة

إىل جانب األزمة العنيفة .. العديد من املآزق اليت تعرض هلا يوسف عليه السالم فصرب وثبت حىت جناه اهللا منها مجيعا
قد التايل له يف املنزلة بعد سنوات من مث تزيد بف ه،السالم واملتجسد يف فقد أحد بني املتصاعدة اليت مرت بيعقوب عليه

  ..الصرب
ولَا تيئَسوا من روحِ ﴿ : إال أنه ـ عليه السالم ـ ملا وجه بنية للبحث عن يوسف وأخيه ذيل كالمه هلم قائالً

  )87: يوسف(﴾  اللَّه إِنه لَا ييئَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَافرونَ
جله يسوق اهللا هذا القصص كما قال عز وجل يف اية نفس أالعربة وينضح الدرس الذي من  فتتجسد

يه وتفْصيلَ كُلِّ لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثًا يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يد﴿ :السورة
ى ودهٍء ويونَ شنمؤمٍ يقَوةً لمحيوسف(﴾ )111(ر(  

 ؟السادساملفتاح فما .. عرفنا املفتاح اخلامس : قالوا
  )140: آل عمران(﴾  إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه﴿ : تعاىلهو ما يشري إليه قوله : قال
  فما يف هذا من العالج؟: قالوا
يلفت القرآن أنظار املسلمني تعقيبا على أحد إىل أن األمل الذي أصام قد أصاب ية الكرمية يف هذه اآل: قال

 املؤمنني كفاحوبذلك، فإن .. ساملًا من اجلراح واآلالم) وإن بدا منتصرا(عدوهم مثله، فلم خيرج عدوهم من املعركة 
معركة يف وهي سنة ماضية .. ) قرح مثله( من أذىعدوهم قد أصابه ما أصام سدى، بل إن مل يذهب م هضد عدو

﴾  إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ﴿ : احلق مع الباطل فصلها اهللا يف موضع آخر من كتابه حني قال
  )104: النساء(
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نه هو أيضا أهزم وهو يشعر  ومن ،وال ريب أن فرقًا كبريا بني من هزم وهو يرى عدوه مكتمل الفوز واالنتصار
  !! شتان بني النفسيتني.. قد جنح يف النيل من عدوه ولو بعض النيل

 ؟السابعاملفتاح فما .. عرفنا املفتاح السادس : قالوا
  )140: آل عمران(﴾  وتلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ﴿ : تعاىلهو ما يشري إليه قوله : قال
  هذا من مفاتيح األمل؟ فما يف: قالوا
كما يريب القرآن الكرمي املنهزمني نفسيا على أن اجلراح واآلالم ليست حكرا عليهم دون أعدائهم يوجه : قال

أن تلك السنة هي املتمثلة يف .. أبصارهم حنو سنة كونية ثابتة مىت استقرت يف النفس احملبطة عاودها األمل من جديد
فال املهزوم عليها، بل من شأن املقاعد أن يتبادهلا اجلالسون كل حني  ،ت على هيئة واحدةتثبال  امن شأن األحوال أ

  ..وال املنتصر يظل منتصرا ،يظل مهزوما
  ..وكذلك الغين والفقر والصحيح والسقيم

وال وز دائرة إحباطه اليت تسيطر عليه ألن األحاوإذا فهم احملبط ذلك أيقن بال شك أن باإلمكان حتما أن يتج
  ..حتما متضي إىل تبدل، وخري له أن يستثمر هذا التحول لصاحل النهوض من كبوته

 ؟الثامناملفتاح فما .. عرفنا املفتاح السابع : قالوا
أن اإلنسان يوم القيامة حياسب على عمله الذي من  –تعقيبا على تلك الغزوة  –ما أشار إليه القرآن الكرمي :  قال
  ..على النتائج املترتبة على فعله هذا وال حياسب ،كسبته يداه

مث ال تأيت النتيجة على املستوى  ،واإلسالم يرسخ هذا املعىن يف نفوس املؤمنني، ألن العامل قد حيسن العمل
  ..املطلوب فيحبط ويشعر بالفشل

  ..ال مبا يتعلق بالغيب والقدر احملض ،حتقيقهالنفوس طط مبا تستطيع اخلهود والقرآن اجليربط لذلك ف
ومن مث يربط القرآن املؤمنني ـ يف كفاحهم عرب احلياةـ  بثواب اآلخرة املستقر اليقيين املترتب مباشرة على 

﴾  فَآَتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الَْآخرة﴿ : عملهم، فترى اهللا عز وجل يقول عن املؤمنني ااهدين يف سبيله
  .الثواب احلسن حقًا هو ثواب اآلخرةف )..148: ل عمرانآ(

يقول ) لسوء عملهم(فيهم من اخلاسرين يف اآلخرة ) نتيجة حسنة: أي(أما الذين كفروا فحىت لو حققوا انتصارا 
آل (﴾ )197(بِئْس الْمهاد متاع قَليلٌ ثُم مأْواهم جهنم و) 196(لَا يغرنك تقَلُّب الَّذين كَفَروا في الْبِلَاد ﴿ : تعاىل

 لَهم حظا في ولَا يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ إِنهم لَن يضروا اللَّه شيئًا يرِيد اللَّه أَلَّا يجعلَ﴿ :، ويقول )عمران
 يمظع ذَابع ملَهو ةرآل عمران(﴾ )176(الْآخ(  

 ؟التاسعاملفتاح فما .. نا املفتاح الثامن عرف: قالوا
وذلك .. طول القعود عقب اهلزمية يوجب العقاب من رب العاملنيذلك ما أشار إليه القرآن الكرمي من أن : قال

حىت يعلم اإلنسان أن واجبه عقب االنكسار أن يبادر بالنهوض وإصالح ما فات، فالعمر ضيق ال جمال فيه لطول 
  ..اطًا، والفرص املتاحة قد ال تظل متاحة إىل األبد القعود يأسا وإحب
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت ﴿ : معاجلًا أشد ساعات اهلزمية النفسية لدى املؤمنني يوم أحديف ذلك يقول تعاىل 

و قَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو اتلُ أَفَإِنْ مسالر هلقَب نم زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي فَلَن هيبقلَى عع بقَلني نم
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 رِيناك144: آل عمران(﴾ )144(الش(  
فقه هذا املعىن رجالن من األنصار ـ قبل أن تنزل اآلية الكرمية ـ فهذا أنس بن النضر يصيح بأولئك الذين لقد 

مث .. ) قوموا فموتوا على ما مات عليه! ما تصنعون باحلياة بعده؟:(  مبقتل النيب  أحبطوا وقعدوا عن القتال ملا مسعوا
  ..استقبل القوم فقاتل حىت قتل

إن (: يصيح بأصحابه األنصار يوم أحد بعد االنكسار واهلزميةفقد كان .. أما اآلخر فكان ثابت بن الدحداح 
.. فربط السعي باهللا الباقي.. )ينكم، فإن اهللا مظهركم وناصركمكان حممد قد قتل فإن اهللا حىت ال ميوت، فقاتلوا عن د

  ..س ألا جهة مفتوحة على الدوامأومن كانت هذه جهة سعيه فلن يي
بعد  فها هو .. زمة أحدأبه إىل اخلروج من أزمام كلها ومنها اأصح ذا املنهج اإلسالمي الفريد قاد النيب 

أال يأخذ معه يف هذا  وأصر .. ة املشركني العائدين إىل مكة مبا يشبه االنتصارأحد بيوم واحد يتخذ القرار ملطارد
برغم أن أولئك الذين شهدوا القتال باألمس ، )من شهد القتال ال خيرج معنا إال(: اخلروج إال من اشترك يف أحد، وقال

اد أن يداوي هذه النفوس الكسرية أر إال أن رسول اهللا .. سيخرجون اليوم واجلراح متأل أجسادهم ونفوسهم مجيعا
بعمل من شأنه أن يرفع معنويام ويرد إليهم هيبتهم ويضعف من حالوة النصر لدى قريش إذا اختتم املشهد مبطاردم 

  !!إىل مكة
  ..وقد كان هذا القرار النبوي العظيم قرارا تربويا من الدرجة األوىل

مع ما م من جراح وآالم ونفسية سيئة مهزومة، وإمنا أراد  )أحد ( أن يأخذ الذين شاركوا يف  فقد تعمد 
( وأن ما حدث يف  ..بل وبإميام وعقيدم.. إنه يثق م متاما، وبقدرام وكفاءام: ذلك ليقول هلم رسول اهللا 

  .. مل يكن إىل حدثًا عابرا يندر تكراره، وأن األمل فيهم كبري، والنصر هلم حليف إن شاء اهللا) أحد 
مبثابة عودة ألجساد الصحابة وعزائمهم، فقاموا مسرعني ملبني برغم  لقد كان هذا التكليف من رسول اهللا 

لقد .. لقد قاموا مجيعا ومل يتخلف واحد.. أزمام اجلسدية والنفسية، وبرغم أحزام لفقد سبعني من إخوام وأحبام
  !!يف أقل من أربع وعشرين ساعة جنح اجلميع يف االختبار وقامت األمة من كبوا

.. وهو مكان علي بعد مثانية أميال من املدينة) محراء األسد(وخرج املسلمون للقتال يف إصرار، وعسكروا يف 
فلما مسعوا مبقدم املسلمني ترددوا يف قتاهلم وأرسلوا إليهم من .. وكان جيش قريش معسكرا على بعد ستة وثالثني ميالً

ولكن هذا التهديد اآلن صادف نفوسا عادت إليها قوا وعافيتها، فما تأثرت .. املشركني وقومخيوفهم من أعداد 
نفوس املؤمنني قيد أمنلة بل على العكس ازداد إصرارهم على القتال، وازدادوا رغبة يف اخلروج من األزمة، وإعادة الكرة 

  ...على الكافرين
وخرج املسلمون .. شركون وجتنبوا القتال مع كثرة عدهم وقوة عدموإزاء هذا اإلصرار من قبل املؤمنني فر امل

  ..من أزمتهم بنجاح
  ..وهكذا يصنع اإلصرار يف نفوس أصحابه ويف نفوس خصومهم

 ؟العاشراملفتاح فما .. عرفنا املفتاح التاسع : قالوا
جابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أَصابهم الْقَرح للَّذين الَّذين استالَّذين استجابوا ﴿ :هو ما أشار إليه قوله تعاىل : قال

 يمظع را أَجقَواتو مهنوا منسقَالُوا ) 172(أَحا وانإِمي مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ
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فَانقَلَبوا بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سوٌء واتبعوا رِضوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ ) 173(للَّه ونِعم الْوكيلُ حسبنا ا
  )آل عمران(﴾ )174(عظيمٍ 

  فما يف هذا من مفاتيح األمل؟: قالوا
مع أم هم أهل أُحد الذين وقعوا يف أخطاء .. حاب محراء األسدجد اهللا أصيف تلك اآليات الكرمية مي: قال

  ..فاستحقوا ذلك التمجيد العظيم ..األمس، ولكنهم أحسنوا اخلروج من آثار أخطائهم
  .وبذلك يكون األمل هو املفتاح الوحيد الذي يعاجل األمل، ويكسر اإلحباط، ويصحح املسري

***  
وقد عجبت إذ رأيت .. ضع حىت قام مجيع املرضى يهللون ويكربون ما إن وصل سهل من حديثه إىل هذا املو

  .إال أفعل ما يفعلون، وأصيح مبا يصيحون - حينها  –ومل أملك .. يهلل ويكرب معهم ) إيرنست جونز(صاحيب 
  .وقد تنزلت علي حينها أنوارجديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد
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  سادسا ـ الفقراء
..  1 )صمويل زومير(كان امسه من املنصرين، سرت إىل مجعية خريية أسسها صاحب لنا .. يوم السادس يف ال

ولذلك جعلت شعارها .. وقد كان اهتمامها م ثقافيا يربو على اهتمامها م ماديا .. وهي مجعية تم بالفقر والفقراء 
  )أطعم الفقراء فكرا قبل أن تطعمهم خبزا(

وم الذي سرت فيه إليها أن رأيت صاحب اجلمعية زومير بنفسه قد اجتمع لديه الفقراء، وهو وقد صادف ذلك الي
امسحوا يل حضرات األصدقاء األفاضل أن أحتدث : وكان مما مسعته منه قوله.. خيطب فيهم بلهجة ممتلئة باحلماسة 

، ب الفكر يف احلياة اليت حتيواإىل إعادة النظر وتقليمن خالله دعوكم أ ..كالما كله يف صاحلكم  إليكم كصديق
املخرج الذي خيرجكم مما فعساكم جتدون يف ذلك التأمل ما يدلكم على .. والتوجهات اليت اخترمتوها أو ورثتموها

  .تعانون منه من الفقر واحلرمان
ملعاناة وستجدونه عندما تعرفون سبب ا.. ألن احلل بسيط جدا .. مث ال تنتظروا بعد مين أن أدلكم على أي حل 

  .. وإذا شخص الداء عرف الدواء  ..فإنه إذا إدرك السبب شخص الداء.. اليت تعانوا 
  .مث نبحث عن سر كوا أفقر من غريها.. ولتشخيص الداء تعالوا نبحث يف خارطة العامل عن أكثر الشعوب فقرا

منها  .. اد مؤشرات تقريبية معينةوضع علماء االجتماع مقاييس كمية ملدى انتشار احلرمان يف العامل باعتملقد 
  .مدى انتشار األمية، وغريهامنها و ..متوسط العمر املتوقع عند والدتهمنها و..  نقص التغذية يف الفرد

وأما متوسط عمر الفرد فيعكس مدى  ..التغذية حاجة بدنية أساسية الزمةف.. هذا تصنيف علمي واقعي دقيق 
إىل هذين املقياسني البيولوجيني، عنصر األمية كمؤشر للحرمان من التطور  وأضيف ..تأثري خمتلف أنواع احلرمان

وتعطي هذه املؤشرات الثالثة، بنظر خرباء األمم املتحدة، صورة موجزة وواضحة ملدى انتشار الفقر يف . .االجتماعي
  .مظاهره الشائعة

ملقاييس، يف جدول مقسم إىل م دول العامل حسب ا1971وعلى هذا األساس صنفت هيئة األمم املتحدة عام 
  .أكثر بالد العامل فقراً وختلفاً ، وهيدول متقدمة، ودول نامية فقرية، ودول معدمة: ثالث فئات

)  1100(دولة تعدادها حوايل  37باملائة من سكان العامل وهي يف  25أما الفئة األوىل ـ املتقدمة ـ فتشكل 
  . مليون نسمة

                                                
مؤسس جملة العامل اإلسـالمي  وهو أشهر منصر يف هذا القرن، وهو ، )م1952 - 1867(زومير  أشري به إىل صموئيل)  1(

  )اإلسالم تحد لعقيدة(: بعنوان األمريكية، له كتاب
عجب العجب أن يعلم القارئ بأن صموئيل زومير هذا ، الذي كان يـرأس  وأ(: انتماءه لليهودية، فقالعبد اهللا التل وقد ذكر 

مؤمترات التبشري من أدنربة يف أقصى الغرب إىل لكنو يف أقصى الشرق ، والذي قاد معارك التبشري طوال ستني عاما انتهت الكه 
اما يلقنه يف ساعاته األخرية أثنـاء  ، قد كشف عن يهوديته الدفنية الراسخة يف أعماق نفسه ، وذلك بأن طلب حاخ 1952سنة 

وقد أخربين راهب من أصدقائي أيام معركة القدس ، أن الكنيسة حتتفظ ذا السر املذهل ، وال تبوح به ، حـىت ال  . .احتضاره 
ـ    ا ، تنكشف حيل اليهود الذين يتضاهرون باعتناق النصرانية ، وحىت ال يظهر إخفاق مجعيات التبشري اليت تبـذل املاليـني عبث

ص  ،عبـد اهللا التـل  ، جذور البالء: انظر ( )وتنخدع مبكر اليهود وخططهم اخلبيثة لبث الفنت والبغضاء بني اإلسالم واملسيحية
228(  
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دولة، )  89(باملائة من سكان العامل، وجمموع دوهلا ـ آنذاك ـ  75املعدمة  والدول النامية تشكل، مع الدول
  .مليون نسمة)  3000(أما سكاا فيبلغون 

ً  ـ بـ 1971وحددت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة عام  دولة مث  24م الدول املعدمة ـ األكثر ختلفا
م، وأخرياً رفعوها إىل ست وثالثني 1977عام  م، وزيدت ثالث أخرى1975أضيفت إليها أربع دول أخرى عام 

يف آسيا، )  8(فريقيا، وإدولة منها يف )  25( 1إن هذه الدول األقل منواً :وقالوا. .دولة بعد إضافة مخس دول أخر
  ..يف أوقيانوسيا وواحدة يف أمريكا) 2(و

  .. أو باألخرى هذا ما ذكرته اإلحصائيات العلمية الدقيقة .. هذا ما ذكروه 
  أتدرون ما وجه العجب يف هذا؟

) .. يف آسيا وأفريقيا (أغلبية سكان هذه الدول إن وجه العجب هو أن : فأجاب نفسه يقول.. سكت احلضور 
  !! هم من املسلمني، وأربع دول منها أعضاء يف جامعة الدول العربية 

  أتدرون سر ذلك؟
ون يدركون شيئا مما قال، لقد كانت هلفتهم إىل اخلبز والذين عضهم الفقر بنابه ال يكاد.. كان اجلالسون أمامه 

سر ذلك : إال أن جييب نفسه بقوله) زومير(فلذلك مل جيد .. للمعلومات واملعاين اليت يريد أن يقنعهم امن هلفتهم أشد 
  .. يكمن يف اإلسالم 

م هو الدين الوحيد من اإلساللقد اكتشفت من خالل دراسة موضوعية متأنية استغرقت مين عقودا من عمري أن 
بل توعدهم بأم لو فكروا .. أديان العامل الذي شجع على الفقر، ودعا إليه، وطلب من الفقراء أن يظلوا على فقرهم 

  .يف اخلروج من فقرهم، فإم بذلك حياربون إرادة اهللا يف قسمته بني عباده
  ..ى يف ديار املسلمنيعشت، أياماً وأشهراً، يف كثري من احلواضر الكرببل .. لقد زرت 

يف إندونيسيا ) جاكرتا(يف باكستان ، و ) كراتشي (يف مصر و) القاهرة (يف نيجرييا و) الغوس ( لقد عشت يف
يف بنغالدش ؛ ورأيت فيها مجيعاً التناقض املخيف بني من ميلكون املاليني ومن ال ميلكون شروى نقري، بني ) داكا ( و 

يضة وبني األكواخ اخلشبية والطرق الضيقة، بني احلدائق الغناء يف األحياء السكنية الراقية البيوت الفخمة والشوارع العر
وبني أكوام القمامة واألوساخ وجتمعات املياه الراكدة واحلفر واحلشرات والفئران على حواشي احلواضر الكربى هذه 

ملوسرة واألجسام املمتلئة بل ورمبا املترهلة شحماً ودهناً ويف أحيائها القدمية؛ بني نظافة الثياب األنيقة للفتية يف األماكن ا
وبني األمسال واخلرق البالية على األجساد الضعيفة اهلزيلة املريضة اجلائعة؛ بني الفنادق الفخمة ـ ذات .. من التخمة

على أبواب .. اراً النجوم اخلمسة ـ وكثري منها لألجانب ـ وبني املقعدين املعوقني من الشحادين الفقراء صغاراً وكب
  .2هذه األبنية الرائعة

                                                
دوالر )  100(إمجايل الدخل القومي للفرد كان أقـل مـن   ، هي أن صنفت هكذا على أساس شروط ثالثة قائمة فيها)  1(

باملائة أو  80كانت نسبة األمية فيها و. .باملائة10لصناعة من إمجايل الدخل القومي ال يتعدى كان نصيب او..  أمريكي يف العام
  ..أكثر
اليت تصدرها رئاسة احملـاكم  ) كتاب األمة (الكتاب السابع يف سلسلة ، وهو )احلرمان والتخلف يف ديار املسلمني(انظر )  2(

  .بحي الطويلللدكتور نبيل صبقطر، وهو الشرعية والشؤون الدينية 
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اطلعت يف اجلنة، فرأيت (: نيب املسلمني، وهو يشجع الفقراء على الرضوخ لفقرهم واالستسالم له امسعوا ملا يقول

   1)أكثر أهلها الفقراء، واطلعت يف النار، فرأيت أكثر أهلها األغنياء والنساء
   2)ن دخلها املساكني، وإذا أصحاب اجلد حمبوسونقمت على باب اجلنة؛ فإذا عامة م:( وقال 

وقد قرأت يف بعض الكتب هذا النص الذي نقلته لكم حرفيا لتدركوا السلبية اليت حيملها اإلسالم، واليت هي السر 
  .. يف كون املسلمني هم أفقر أمم العامل 

، ومن خوف الفقر آمنني، وباهللا إن أخيار الصحابة كانوا للمسكنة حمبني:(  3قلب بعض الصفحات، مث راح يقرأ
يف أرزاقهم واثقني، ومبقادير اهللا مسرورين، ويف البالء راضني، ويف الرخاء شاكرين، ويف الضراء صابرين، ويف السراء 

مل ينالوا من الدنيا إال املباح هلم بالبلغه منها وزجوا  ..حامدين، وكانوا هللا متواضعني، وعن حب العلو والتكاثر ورعني
فباهللا أكذلك أنت؟ ولقد بلغنا أم كانوا إذا . يا وصربوا على مكارهها وجترعوا مرارا وزهدوا يف نعميها وزهراالدن

. مرحباً بشعار الصاحلني: ذنب عجلت عقوبته من اهللا، وإذا رأوا الفقر مقبالً قالوا: أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا
له شيء أصبح كئيباً حزيناً، وإذا مل يكن عندهم شيء أصبح فرحاً مسروراً، وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عيا

إين إذا : قال! إن الناس إذا مل يكن عندهم شيء حزنوا، وإذا كان عندهم شيء فرحوا، وأنت لست كذلك: فقيل له
ت إذ مل أسوة، وإذا كان عند عيايل شيء اغتمم أصبحت وليس عند عيايل شيء فرحت إذ كان يل برسول اهللا 

ما لنا وللدنيا وما يراد ا : وبلغنا أم كانوا إذا سلك م سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا وقالوا. يكن يل بآل حممد أسوة
فهذه أحوال السلف . ا ربنااآلن تعاهدن: فكأم على جناح خوف، وإذا سلك م سبيل البالء فرحوا واستبشروا وقالوا

  )ونعتهم
  .. امسعوا ما يقول هنا .. ليس ذلك فقط : القلب صفحات أخرى، مث ق

لو كان يف مجع املال فضل عظيم لوجب عليك يف مكارم األخالق أن تتأسى بنبيك إذ هداك اهللا به، :( راح يقرأ 
تدبر ما مسعت وكن على يقني أن السعادة والفوز يف جمانبة الدنيا، ! وحيك. وترضى ما اختاره لنفسه من جمانبة الدنيا

سادات املؤمنني يف اجلنة من إذا تغدى :( قال  فإنه بلغنا أن رسول اهللا . لواء املصطفى سابقاً إىل جنة املأوى فسر مع
مل جيد عشاء، وإذا استقرض مل جيد قرضاً، وليس له فضل كسوة إال ما يواريه، ومل يقدر على أن يكتسب ما يغنيه، 

ين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني فأولئك مع الذ ،)ميسي مع ذلك ويصبح راضياً عن ربه
أال يا أخي مىت مجعت هذا املال بعد هذا البيان فإنك مبطل فيما ادعيت أنك للرب وللفضل  ..وحسن أولئك رفيقاً 

التعظيم والتكرمة ولكنك خوفاً من الفقر جتمعه، وللنعم والزينة والتكاثر والفخر والعلو والرياء والسمعة و! جتمعه، ال
وحيك إن كنت مفتوناً حبب  ..راقب اهللا واستحي من دعواك أيها املغرور: جتمعه، مث تزعم إنك ألعمال الرب جتمع املال

املال والدنيا فكن مقراً أن الفضل واخلري يف الرضا بالبلغة وجمانبة الفضول، نعم وكن عن مجع املال مزرياً على نفسك 

                                                
 .، ورواه ابن حبان يف صحيحه)وإسناده جيد(: رواه أمحد، قال املنذري واهليثمي )  1(
 .رواه البخاري ومسلم)  2(
 .هذا النص من اإلحياء، وقد ذكر أنه نقله عن احلارث احملاسيب)  3(
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إخواين اعلموا . .من احلساب، فذلك أجنى لك وأقرب إىل الفضل من طلب احلجج جلمع املالمعترفاً بإساءتك وجال 
ل فيه موجوداً وكانوا مع ذلك من أورع الناس وأزهدهم يف املباح هلم، وحنن يف دهر احلالل اأن دهر الصحابة كان امل

  )يف دهرنا فأعاذنا اهللا وإياكم منه فأما مجع املال. فيه مفقوداً وكيف لنا من احلالل مبلغ القوت وستر العورة
  

*** 
قبل أن بعد أن حتدث زومير مبا حتدث به مما ذكرت لك بعضا منه، قام الوكيل بتوزيع الطعام على الفقراء، و

فال تنسوا .. وصنعته لكم يد هذه احلضارة .. املسيح  باركهإىل الطعام الذي  هلموا: خطب فيهم يقول عليهميوزعه 
  .أن تشكرومها

  .. ال تنسوا أن تتأملوا املعاين العظيمة اليت شرحها لكم حضرة األب الفاضل و
فهو مع كونه رجال كبريا من رجال املسيحية إال أنه مل يتفوه بلفظة واحدة يدعوكم .. أرجو أن ال تسيئوا فهمه 

  .. ذلك أن اإلميان باملسيح يطلب نفوسا يف غاية السمو والقداسة والترفع .. فيها للمسيحية 
ولذلك هو مل يطلب منكم أن تكونوا مسيحيني، بل طلب منكم فقط شيئا واحدا هو أن ال متيلوا بكل قلوم 

  .لذلك القاسي الغليظ الذي كان سبب فقركم وحرمانكم وأملكم
  .. مما دلكم عليها الدليل، أو هداكم إليها الربهان ..  1وبعد ذلك ولوا وجوهكم أي وجهة شئتم

فالشيوعية واالشتراكية هلا موقف مشرف من الفقراء خري .. أن تكونوا شيوعيني أو اشتراكيني ال جناح عليكم 
  .بل ال وجه للمقارنة بينهما يف ذلك.. بكثري من موقف اإلسالم 

قمة الوهو ال يدل إال على أنكم قد وصلتم إىل .. فذلك شيء عظيم .. وإن شئتم أن تلتحقوا بركب املسيحية 
                                                

لقد أديتم الرسالة اليت أنيطت (: من املبشريناملعىن خماطبا إخوانه يف هذا قوله ومير زصموئيل ذكر الكثري من الباحثني عن )  1(
وإن كان خييل إىل أنه مع إمتامكم العمل على أكمل وجه ، مل يفطن بعضـكم إىل   ،بكم أحسن األداء ، ووفقتم هلا أمسى التوفيق

ني ، لقد كانوا ، يحقيقالغاية األساسية منه ، إين أقركم على أن الذين أدخلوا من املسلمني يف حظرية املسيحية مل يكونوا مسلمني 
كما قلتم ، أحد ثالثة ؛ إما صغري مل يكن له من أهله من يعرفه ما هو اإلسالم، وإما رجل مستخف باألديـان ال يبغـي غـري    

 ..احلصول على قوته ، وقد اشتد به الفقر ، وعزت عليه لقمة العيش، وإما آخر يبغي الوصول إىل غاية من الغايـات الشخصـية  
لتبشري اليت ندبتكم دول املسيحية للقيام ا يف البالد احملمدية ليست هي إدخال املسلمني يف املسيحية ، فإن يف هـذا  ولكن مهمة ا

وإمنا مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقا ال صلة له باهللا ، وبالتايل ال صلة تربطه باألخالق  ..هداية هلم وتكرميا 
وهذا مـا   ..ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري يف املمالك اإلسالمية  ..يف حياا  اليت تعتمد عليها األمم

 ،جذور البالء: انظر) (وهذا ما أهنئكم ونئكم دول املسيحية واملسيحيون مجيعا ..قمتم به خالل األعوام املائة السالفة خري قيام 
  )275ص   ،م 1988 -هـ  1408المي ، املكتب اإلس: بريوت 2ط، عبد اهللا التل

إنه جيب مضاعفة اجلهود التبشريية احلالية ، على أن اخلطة التبشريية اليت وضعت بنيت علـى  (: البابا شنودة قولهوينقلون عن 
التبشـري بـني   أساس أن اهلدف الذي اتفق عليه التبشري يف املرحلة القادمة هو التركيز إىل التبشري بني الفئات واجلماعات أكثر من 

األفراد ، وذلك لزحزحة أكرب عدد من املسلمني عن دينهم ، أو التمسك به ، على أن ال يكون مـن الضـروري دخـوهلم يف    
ويكون التركيز يف بعض احلاالت على زعزعة الدين يف نفوس املسلمني ، وتشكيك اجلموع الغفرية يف كتام ، ويف  ..املسيحية 

تنفيذ هذا املخطط التبشريي يف املرحلة القادمة فإننا نكون قد جنحنا يف إزاحة هذه الفئـات عـن    وإذا جنحنا يف ..صدق حممد 
 ،ما جيب أن يعرفه املسلم من حقائق عن النصـرانية والتبشـري  : انظر) (وحىت هذه احلالة إن مل تكن لنا فلن تكون علينا. طريقنا 

  )27ص ،إبراهيم السليمان اجلبهان



 157

  .التفكري السليمالوعي وقمم السامقة من 
  .ال أطلب منكم أنا إال شيئا واحدا أرجو أن ال ختذلوين، فترفضوه.. بعد هذا 

  .. اطلب ما تشاء : قالوا
أطلب منكم أن حتطموا ذلك الصنم الذي سكن .. بل أطلبه لكم .. أنا ال أطلب منكم شيئا لنفسي : قال

  .قلوبكم سنني طويلة
  .نعبد أي صنم وال.. حنن نعبد اهللا : قالوا
ذلك القاسي الذي كان ولكين أقصد ذلك صنم .. فاهللا ميكن أن جتدوه يف كل األديان .. ال أقصد اهللا : قال

  أتعرفون من هو؟.. سببا يف فقركم وجوعكم وأملكم 
  من؟: قالوا مجيعا بصوت ممتلئ بالضعف

أليست تعاليم اإلسالم هي اليت .. سالم؟ أليس حممد هو الذي جاء باإل.. ال شك أنه حممد .. حممد : قال الوكيل
  مألت حياتكم بالفقر واحلاجة واألمل؟

  ..ودبت فيهم قوة عجيبة جعلتهم يقومونهنا تغريت وجوه الفقراء، 
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  ـ االستغناء 1
: ، قام وقال 1)ذو البجادين(كان أول القائمني رجل كان يلبس ثيابا بسيطة بالية، وقد علمت بعد ذلك أن امسه 

  .. ت أنت وصاحبك كما حيلو لكما، واآلن ائذنوا لنا أن نتحدث لقد حتدث
أنا ال أريد أن أبني لكم هنا سر ما : نظر الوكيل إىل زومير، فأشار إليه أن يأذن له يف احلديث، فقال ذو البجادين

  ..فال شك أنكم تعلمون ذلك .. حصل لبالد املسلمني من الفقر والفاقة واجلوع 
  .. لئك اجلبابرة الطغاة اللصوص الذين استعمروا أرضنا، وبوا ثرواتنا الشك أنكم تعرفون أو

ومبا أنه يؤمن مبا تقوله اإلحصاءات، فسأذكر له منها ما عساه يبني له .. لقد ذكر صاحبكم بعض اإلحصاءات 
  .سر ما تقع فيه بالد اإلسالم من الفقر واحلرمان

ها هو .. جالنا، فسأقرأ لكم من كتاب كتبه بعض رجالكم ومبا أن صاحبكم قد قرأ لنا من كتاب كتبه بعض ر
  .. الكتاب 

إفريقيا اإلمرباطورية الربيطانية  (إن عنوانه هو .. ها هو : أخرج كتابا من كيسه الذي كان حيمله، مث قال
كاتب من جرائم لن أقرأ لكم كل ما ذكره ال.. اإلفريقية القارة بصنع اإلجنليز بعض ما صف إنه حياول أن ي.. 2)الثالثة

  .وسأبدأ منه مبا ذكره عن جرائم الربيطانيني جتاه أفارقة جنوب إفريقيا.. ولذلك سأكتفي ببعض ما ذكر .. املستعمرين 
مايو سنة  31يتكون احتاد جنوب إفريقيا من أربع مقاطعات خاضعة لنظام احلكم الذى وضع ىف (: راح يقرأ

والبوير، وقد منحت احلكومات الربيطانية بعض احلقوق السياسية ، والذى خول سلطة احلكم للربيطانيني 1915
فقط من عدد  12.000غري أن الذين قيدوا ىف جداول االنتخاب  ..لإلفريقيني وامللونني، وكذلك حق االنتخاب

                                                
اهللا،  عبـد   اهللا رسـول  فسـماه  العـزى  عبد امسه ، وكان  النيب على ، قدم)البجادين ذي اهللا بدع(أشري به إىل )  1(
 منهم فهرب - اجلايف الغليظ الكساء وهو - جبادا وألبسوه عليه ما كل من جردوه قومه عند أسلم ملا ألنه ،)البجادين ذو:(ولقبه
 ذو:  لـه  ، فقيـل   اهللا رسول أتى مث باآلخر، وارتدى بأحدمها، فاتزر باثنني، جباده شق منه قريبا كان فلما  اهللا رسول إىل

  .  اهللا رسول فيهما فأتى قطعتني فقطعته جبادا أعطته أمه إن:  وقيل.  البجادين
  ..العزيز القرآن لتالوة كثريا فاضال أواها وكان معه، ، وأقام  اهللا رسول صحب

 فكـان  عمه، حجر يف يتيما - البجادين ذو مزينة من رجل - اهللا عبد كان:  قال التيمي احلارث بن إبراهيم بن حدث حممد
 شـيء  كـل  منـك  ألنـزعن  حممد دين وتابعت فعلت لئن:  له فقال حممد، دين تابع قد أنه عمه فبلغ إليه، حمسنا وكان يعطيه

 نصـفا  فـاتزر  بـاثنني  هلا جبادا فقطعت أمه فأتى ثوبه، من جرده حىت أعطاه شيء كل منه فنزع.  مسلم فإين:  قال أعطيتك،
ذلك،  يفعل وكان أتاه من ينظر الناس تصفح  اهللا رسول صلى فلما الصبح  اهللا رسول مع فصلى أصبح، مث نصفا، وارتدى
 رسول باب فلزم ،)بايب فالزم البجادين ذو اهللا عبد أنت(:  فقال العزى، عبد أنا:  قال ،)أنت؟ من(:  ، فقال اهللا رسول فرآه
   )األواهني أحد فإنه عنك دعه(:  قال هو؟ أمراء اهللا رسول يا:  عمر فقال والتكبري، والتسبيح بالقرآن صوته يرفع ، وكان اهللا

 عبـد  قرب يف وهو تبوك غزوة يف  اهللا رسول أرى لكأين:  قال مسعود بن اهللا فعن عبد..   اهللا رسول حياة يف وقد تويف
 مث حلده، يف اسنده حىت القبلة قبل من فأخذه أخاكما، مين أدنيا:  يقول  اهللا ورسول يدليانه وعمر بكر وأبو البجادين ذي اهللا

 فـارض  راضيا عنه أمسيت إين اللهم(: يقول يديه رافعا القبلة استقبل دفنه من فرغا فلما العمل، مها ، ووليا اهللا رسول خرج
   )سنة عشرة خبمس قبله أسلمت ولقد مكانه أين لوددت فواهللا(:  مسعود ابن يقول:  قال )عنه

 )أسد الغابة، وغريه: انظر( )القرب صاحب - واهللا - أين وددت(:  بكر أبو فقال:  قال آخر طريق من روى وقد 
 .حملمد الغزايل) االستعمار أحقاد وأطماع(هذه النقول من هذا الكتاب وغريه نقلناها من كتاب )  2(
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  .1500.000اإلفريقيني البالغ 
ني، هذا مع العلم بأن السكان توجد حقوق انتخاب صورية للسود، مل ميارسها ىف الواقع سوى القليل )ناتال(وىف 

  ..الوطنيني يربون على تسعة ماليني نسمة
وأجود األراضى ميتلكها الفالحون األوروبيون والشركات املتحدة، وتبلغ مساحة األراضى  1913ومنذ عام 

يد على باملائة منها بني ما يز 88من األميال املربعة، قد وزع حواىل  462347الىت حيويها احتاد جنوب إفريقيا 
إفريقى وآخرون من غري األوروبيني يشغلون ما تبقى وقدره  - 2000، 000أوروىب، بينما هناك  2.000.000

  .باملائة من املساحة الكلية لألرض 12
والغريب أنه قبل احنالل النظام القبلى كانت األرض ملكا جلميع اإلفريقيني، فلم يكن هناك نظام امللكية الفردية، 

رض باعتبارها هبة الطبيعة للجميع، يقوم رئيس القبيلة بالنظر ىف مجيع أمورها، وحل مشاكلها، ومل بل كان ينظر لأل
  ...تكن األرض تباع وال تشترى

، قضى قضاء تاما على نظام احلياة االقتصادية الكرمية لإلفريقيني، 1913وبصدور القانون الوطىن لألراضى عام 
ولقد كان هذا القانون حجر . .يد وزير أجنىب يسمى وزير األعمال الوطنية كما أصبحت السيطرة على اإلفريقيني ىف

ومنذ ذلك احلني واإلفريقيون يضطرون  ..األساس للناحية االقتصادية وعليه بىن نظام التقسيم ىف احتاد جنوب إفريقيا
، أو يدوى، يستغرق للعمل بالقوة، ىف نظام من السخرة يوجب أن يقضى تسعة أعشار السود حيام ىف عمل جسماىن

ويالحظ أن الكثري من األراضى احمللية املخصصة لإلفريقيني غري صاحلة للزراعة أو الرى، ومع ذلك  ..يومهم بأكمله
حيرم القانون عليهم امتالك أراضى أخرى، كما يقضى بغرامة قدرها مائة جنيه أو السجن مدة ستة أشهر لألوروىب 

  !!ىف أراضيه اخلاصة به الذى يسمح ألى إفريقى يرعى قطيعه
 )وليم بيومنت(وكان من نتائج هذا النظام االقتصادى أن بلغ فقر اإلفريقيني أشده، فشكلت حكومة برئاسة 

ولكن هذه التوصية مل  ،فدان لصاحل املاليني املشردة من اإلفريقيني 8.000.000لبحث احلالة، وأوصت بتخصيص 
ري اإلفريقى ألرض خارج نطاق املنطقة املخصصة لبىن جنسه جرمية واعترب تأج 1932تنفذ، بل صدر قانون سنة 

  .يعاقب عليها باجللد أو السجن
وعلى العموم كانت القوانني تفرق دائما  ..والغرض من ذلك أال تسنح الفرصة لإلفريقى بتحسني حالته املادية

الظلم وتلك املعاملة القاسية أن هرب وترتب على ذلك . بني البيض والسود، وتعاقب من خيالفها بالسجن أو الغرامة
فعاشوا عبيدا لألرض الىت  2.000.000الكثريون من اإلفريقيني إىل املدن، ومتلك اليأس اآلخرين، وهم حواىل 

  .حرمت عليهم القوانني امتالكها
طه يوما ىف العام، حيددها السيد كما يشاء لريب 180والبد لكل إفريقى يعمل بأرض أوروىب أن يشتغل مدة 

  .باألرض طوال العام
ويفضل السيد أن يصطحب األسود أفراد أسرته للعمل معه، وبعض هذه األسر يتقاضى أجورا زهيدة جدا، أما 

  .الكثرة فال تتقاضى شيئا
وليس لإلفريقى حق مغادرة احلقل الذى يعمل به، إال بأمر سيده، ومن يهرب يقبض عليه، مث يرد إىل سيده بعد 

  .ه إما جلدا وإما سجناتوقيع العقوبة علي
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وىف حالة بيع األرض تنتقل مبا فيها من عمال إىل السيد اجلديد، ومن هذا يتضح أن كل القوانني توضع لصاحل 
  .الرجل األبيض

احلرة، يعاقب العامل الذى يفسخ العقد مع سيده حبرمانه من حمصول البقعة اخلاصة به من   )أورنج(وىف حكومة 
  ..األرض

  .واإلحصاءات على أن األمراض متفشية بني أغلب الوطنيني، وأن نسبة الوفيات مرتفعة جدا بينهموتدل األحباث 
. وتفكري الوطنيني بدائى، وال يوجد اجتاه حنو تعليم أطفاهلم، بل إن بعض البيض مينعون هؤالء األطفال من التعليم

والعجيب أنه . راء أتفه الضرورات لدخوهلاوإذا كان هناك وجود للمدارس بالنسبة للسود، فإم سوف يعجزون عن ش
  .يتحتم على مجيع السود سداد املصروفات املدرسية إذا رغبوا ىف التعلم، بينما يعفى منها مجيع البيض

وحالة الفقر املدقع باإلضافة إىل ضرورة تسديد الضرائب املقررة تدفعهم إىل العمل لدى الربيطانيني بأجور زهيدة 
  .عقلال يكاد يتصورها ال

على كل إفريقى من الذكور بني الثانية عشرة واخلامسة والستني ـ سواء أكان يؤدى عمال أم ال عمل له ـ أن ف
  ..!سنويا )عشرة شلنات(، وضريبة الكوخ، وقدرها )شلن(يدفع ضريبة الرأس، وقدرها 

هم على أم قد بلغوا والصبية الذين يرعون األغنام نظري أجور زهيدة قدرها مخسة شلنات شهريا، ويدل مظهر
باملائة من الضرائب، ىف الوقت الذى يعفى فيه فقراء  50 الثامنة عشرة، يتحتم عليهم دفع ضريبة الرأس، وهذا يكون

جنيه أو أقل ال  500وقبل احلرب األخرية كان األوربيون الذين يبلغ دخل الواحد منهم . البيض من أية ضريبة مباشرة
  .ىب ال يطالب بالضريبة قبل احلادية والعشرين من عمرهيدفع شيئا، كما أن األورو

وتستعمل عادة طرق وحشية ىف مجع الضرائب، كأن حتاط مساكن السود باجلنود ىف أوقات متأخرة من الليل، 
أو ىف الصباح الباكر، مث تطلب ايصاالت السداد، فإذا مل حتضر فورا ضربوا وركلوا، مث قذفوا ىف عربات البوليس حيث 

  .ون السجون، ويسخرون ىف رصف الطرقات، وأداء األعمال األخرىيودع
ويتضح أن كثريا من جرائم اإلفريقيني ترتكب نتيجة للبطالة الىت تواجههم عقب خروجهم من السجن، وشدة 
احلاجة للمال الالزم لقضاء ضرورات احلياة، كما أن اجلهل عامل آخر للجرائم، ولكن احلكومة ال حتاول بناء مدارس 

  ..!لتحارب اجلهل، بدال من بناء السجون هلؤالء التعساء
وحيتم . وينص القانون على أال ينتقل اإلفريقى من بلدة إىل أخرى ألى سبب من األسباب دون تصريح خاص

  .أن حتكم القلة من البيض الكثرة من السود: نظام التفرقة ىف جنوب إفريقيا
زيادة احلاجة لأليدى العاملة من اإلفريقيني، وترتب على هذا  وقد أدى ازدياد مساحة األراضى الزراعية إىل

حدوث صدام بني مالك األراضى من ناحية، وأصحاب املناجم من ناحية أخرى، إذ كالمها يريد احتكار السود له، 
ونتيجة لذلك وضع نظام خاص لتوزيع العمال حسب احلاجة كما يقررها السادة، أما الزائدون فريدون للعمل من 

  !.يث أتواح
القبلى ، وىف خالل السنني العشر األخرية كثرت هجرة  )البانتو(لقد أدى التقدم الصناعى إىل القضاء على جمتمع 

اإلفريقيني إىل املدن حىت أصبح من يقطنها منهم يزيدون على مليونني، وهم يقومون خبدمة األوروبيني ارا، مث يعودون 
  .فالقانون حيرم عليهم الوسائل اخلاصة بالبيض! ائل النقل الىت أعدت هلم وحدهمللجهات املخصصة هلم ىف املساء، بوس
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وحيرم القانون السود من اجللوس على مقاعد . كذلك ختصص للسود والكالب مصاعد ىف العمارات الكبرية
  .البيض جبوار البحرية، ومن خيالف القانون جيلد أو يزج ىف السجن

والبيوت ال تتعدى أن تكون أكواخا من الطوب القدمي، يعيش فيها األصحاء من واألحياء الوطنية قذرة للغاية، 
  .الصبية، يأكلون وينامون ىف نفس املكان مع املرضى بالسل

  !وقلما توجد أسرة مل ميرض أحد أفرادها منه
طبيب  ففى بعض األحياء يوجد. واملرض عموما منتشر بني الوطنيني بنسبة كبرية، والعالج يكاد يكون منعدما

باملائة من األطفال ميوتون قبل أن  65وال يوجد عالج باان، لذلك جند أن . واحد لعالج أربعني ألفا من السكان
  .باملائة 50يصلوا إىل سن الثانية من عمرهم، وتصل نسبة الوفيات عادة إىل 

  .وتظهر التفرقة بني البيض والسود حىت ىف املوت، إذ خيصص لألخريين مدافن بعيدة
  .إنه ملن العسري أن يتصور من مل ير بنفسه احلياة ىف جنوب إفريقيا ما جيرى هناك من عنف وتعسف ىف املعاملة

وحدث عن قسوة رجال البوليس وكبتهم للحريات، وكيف تنهب األموال الىت كسبت بعرق ودماء املاليني من 
  .السود، بدال من استغالهلا ىف حتسني حاهلم

  ..قد هذا النظام، وقف عند حده، بالزج ىف السجن، أو النفى دون حماكمةوإذا جرؤ إفريقى على ن
أوروىب، ويعمل حواىل نصف  20000إفريقى و 400000ويعمل مبناجم الذهب بالترنسفال ما يقرب من 

بالقوة أيضا إىل عدة جهات، مثل نيوزيلندا وروديسيا الشمالية،  63000اإلفريقيني بالقوة، كما يرحل حواىل 
عامل سنويا من مقاطعة جنوب شرق إفريقيا الربتغالية مبوزمبيق  للعمل  100.000نيقا، كذلك ميكن إحضار وتنجا

وميكن القول بأن مجيع هؤالء العمال مسخرون، ألن ما يصرف من أجور هلم ضئيل جدا، فبينما يتقاضى  ..باملناجم
  .افا إليها الغذاءمن الشلنات مض 2.8األوروىب عشرين شلنا يوميا، يتقاضى اإلفريقى 

ومن . ويصل متوسط ما يتقاضاه األورويب مخسة وأربعني جنيها شهريا، أما السود فليس هلم متوسط يذكر
العجيب أن أرباح شركات التعدين باهظة، وتزيد على مخسني مليونا من اجلنيهات سنويا، حصة احلكومة منها 

  .من اجلنيهات 17000000ى جنيه، ويوزع على أعضاء الشركة ما ينوف عل 27.000.000
  .حىت اليوم 1914ورغم أن هذه الثروة إمنا يأتى ا العمال اإلفريقيون، مل تزد أجورهم منذ عام 

ولقد كان مستوى املعيشة ىف جنوب إفريقيا قبل احلرب العاملية الثانية أكثر جهات العامل ارتفاعا، ومازال كذلك 
. راء ضروراته من األسواق األوروبية، ومع ذلك ال يتقاضى أجورا أوروبيةحىت اليوم، ويضطر العامل اإلفريقى إىل ش

وليس هناك قانون مينع اإلفريقيني من تكوين اجلمعيات التجارية أو الصناعية، غري أم ال ينتفعون مبثل هذه املشروعات 
م، وعلى دوام استيطام وجتارم للبالد الىت غلبوا عليهاأمام البيض الذين تعمل القوانني على محاية منتجا..  

وينشر الربيطانيون نظمهم ىف املقاطعات التابعة هلم ىف هذه اجلهات بسرعة، حيث حيلمون بتكوين حكومة 
جديدة للبيض هناك، وتقع مسئولية احلكم حاليا بأيدى املوظفني اإلجنليز، كما يرتبط اإلفريقيون إىل حد  )دومنيون(

ون أن يتسع هذا االرتباط فيشمل تطبيق النظم املتبعة ىف اجلنوب، وهم حمقون ىف هذا، كبري بروديسيا اجلنوبية، وخيش
أوروىب يسيطرون فعال على أجود األراضى ىف روديسيا الشمالية، بينما تسيطر الشركات  20000 فلقد أصبح

ون ونصف من السود ىف ويعيش امللي. األجنبية على السكك احلديدية وطرق املواصالت الرئيسية ومجيع منابع الثروة
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، مما يضطر األهاىل إىل اهلجرة حبثا عن العمل ىف مناجم النحاس، بينما يرحل )التسى تسى(املنطقة املوبوءة بذباب 
الشمالية نفس نظم  )روديسيا(آخرون إىل روديسيا اجلنوبية واحتاد جنوب إفريقيا للعمل لتسديد الضرائب، وتتبع ىف 

  .املتبعة ىف روديسيا اجلنوبية وجنوب إفريقياالتفرقة بني البيض والسود 
إن استغالل األراضى اإلفريقية هو الدافع األول لالستعمار األوروىب، ولوال هذا الغرض ملا متكن البيض من 

  .استيطان هذه املناطق احلارة، مهما عظم األمل ىف كثرة األرباح
فدان من األراضى  2.000.000احة قدرها من املستوطنني مس 20.000فمثال ىف روديسيا الشمالية ميلك 

  .فدان فحسب 100.000الزراعية يزرع منها فعال 
وقد أخذ ىف إعداد مليونني من األفدنة لألعمال اخلاصة باملناجم، بينما تسيطر شركة احتاد جنوب إفريقية 

  .فدان حتتوى على مراكز التعدين 6.250.000الربيطانية وفروعها على ما يقرب من 
باملائة من صادرات املستعمرة، ويقدر الصادر منه ىف  90س هو امللك ىف مشال روديسيا حيث يكون والنحا

فقط، ولكن  1925مبا قيمته ستة ماليني من اجلنيهات، وقد اكتشف النحاس عام  1940النصف األول من عام 
فبلغت  1937عام جنيه زادت  5.000. 00 0قدر الصادر منه  1935ففى عام . إيراده خطا خطوات واسعة

طن ىف العام، فلحقت بذلك احلموالت  300.000جنيه، ولقد بلغ الصادر منذ احلرب األخرية  11.000.000
  .الكندية الىت كانت أعلى محوالت العامل إىل مدى قريب

 0 0طن، ويستخدم ىف الصناعة عدد من اإلفريقيني يتراوح بني  750. 000والرصيد ىف املقاطعة حواىل 
وأغلب األوروبيني يأتون من جنوب إفريقيا . 380 0و  3500ومن األوروبيني ما بني  28.0 00و  26.0

  .وروديسيا، ويتقاضون مرتبات بني أربعني وسبعني جنيها شهريا
بينما متوسط ما يتقاضاه اإلفريقى من العمل مدة ثالثني يوما ستني شلنا فقط، والكثريون يتقاضون ما يزيد قليال 

  .فوق األرض أو حتتها: بعني شلنا شهريا، إذ أن األجور تزداد حسب نوع العملعلى تسعة وأر
ويصرف حواىل مليون جنيه سنويا للموظفني األوروبيني، بينما عشرة أضعافهم من اإلفريقيني يتقاضون 

  .جنيه فقط 250.000
نية الىت تفرض سلطاا على وحيتج األوروبيون املستوطنون مشال روديسيا غالبا على شركة جنوب إفريقيا الربيطا

ـ أميال من السكك احلديدية  2.708جنيه سنويا وأكثر، وتتحكم ىف  500. 000املناجم، فتصل أرباحها حواىل 
ـ كما خيشون قوة اإلجنليز الذين يعملون لصاحل بالدهم، والذين قد يندجمون ىف الشمال واجلنوب، وتصبح أمور 

  )التعدين كلها ىف أيديهم
وأنتم .. هذا هو السبب احلقيقي واألكرب للفقر : لبجادين الكتاب، مث التفت إىل زومير وصاحبه، وقالأغلق ذو ا

  .ترون أنه ال عالقة لإلسالم بذلك
لقد ذكرت منوذجا هو أبعد النماذج .. ما أغربه .. عجبا لك يف استداللك : ضحك الوكيل بصوت عال، وقال

  فكيف تستدل ا؟.. ، وال ميلكها اإلسالم فجنوب إفريقيا منلكها حنن.. عما تريده 
.. جنوب إفريقيا ألهل جنوب إفريقيا .. ال تزال فيكم روائح االستعمار والعنصرية : ابتسم ذو البجادين، وقال

. .وال ننزع األرض من أهليها.. حنن ال نتعلق باألرض .. حنن يف اإلسالم نعتقد أن كل من أحيا أرضا مواتا فهي له 
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  .األرض لغري أهلهاوال ننسب 
يعتربه قومك، وكثري من قومي منوذجا سأذكر لك منوذجا .. مما تريد ولكن مع ذلك سأذكر لك منوذجا 

إنه نابليون ذلك ارم املغرور الذي اجتهد الكل يف حتسني صورته اليت ال ميكن .. الشك أنكم تعرفونه .. للحضارة 
  .ا ظاملا، ولو غسل جبميع حبار الدنياألن املستبد الظامل يبقى مستبد.. أن تتحسن 

وسأذكر لكم من خالله منوذجا عن بلد من بالد اإلستعمال أعمل فيه هذا ارم من السلب والنهب ما ال يزال 
  ..أثره إىل اليوم 

ن عندما دخل نابليون جبنوده مدينة القاهرة اختذ هو وقومه سياسة جديدة اجتهدوا أ 1لقد ذكر املؤرخون الثقاة أنه
يكفكفوا فيها لصوصيتهم املأثورة، وأن يلبسوا زيا خيدعون فيه الناس عن حقيقتهم، فادعى نابليون اإلسالم، مث زعم أنه 

  هو وجيشه ما جاءوا إال لريدوا للشعب حقوقه الىت غصبها املماليك، فماذا كان من أمرهم؟ 
  .ابتداء من نابليون إىل أحقر جندى.. كان من أمرهم أن قاموا من كبريهم إىل صغريهم، بأخس أعمال اللصوص

لقد وجدوا أمامهم قصور املماليك واألغنياء بعد أن  ..إم مل يستطيعوا أن يتخلوا عن طباعهم مهما حاولوا
تركها أصحاا وفروا هاربني بأنفسهم، وكانت تلك القصور حتوى األموال الطائلة، واجلواهر الثمينة، والتحف النادرة، 

  . غالية، واألمتعة النفيسة، وخمتلف أنواع الفرش واألثاث واألواىن، عدا السيوف والدروع وأدوات احلربواملصوغات ال
  فماذا فعل الشرفاء، الذين جاءوا لريدوا إىل الشعب حقوقه املغصوبة؟ 

موال كان من أمرهم أن انطلق اجلميع إىل هذه القصور حبجة البحث عن السالح فنهبوها، وأخذوا ما فيها من األ
واجلواهر، واملصوغات والنفائس الغالية، بل إم فعلوا أكثر من ذلك، فقد كانوا يدخلون البيوت املسكونة بأفراد 
الشعب الذين مل يهاجروا، حبجة البحث عن السالح أيضا، فيسرقون كل ما جيدون عند هؤالء املساكني من مال قليل، 

  .أو مصوغات متواضعة
راء عند هذا احلد، فإم قد علموا أن بعض زوجات األمراء، ونساء كبار املماليك، مل ومل تقف نذالة هؤالء احلق

فأمر نابليون اهلمام أن .. يستطعن اهلرب مع أزواجهن، فاضطررن إىل االستخفاء ىف أماكن جمهولة خوفا على حيان
على كل منهن أن تصاحل على نفسها . .ينادى باألمان هلؤالء النساء الضعيفات، ولكن عليهن أن يدفعن مثن هذا األمان

  .مببلغ من املال، لكى تعود إىل قصرها أو بيتها
  !.. ومل ير الناس ىف تاريخ اهلمج أو اللصوص نذالة مثل هذه النذالة

  ولكن هل وقفت اخلسة مع النساء عند هذا احلد؟... وأخذ النساء يظهرن، ويصاحلن على أنفسهن بأموال طائلة
.. ظهرت من مكاا الذى كانت ختتىبء فيه  - أحد كبار املماليك - جة رضوان بكذكر اجلربتى أن زو

ومل تكتف بذلك، بل .. وصاحلت على نفسها وبيتها بثالمثائة وألف ريال فرنسى، وأخذت منهم ورقة ذا األمان
فبينما ..  يفدها بشىءولكن ذلك مل.. ألصقتها على باب بيتها، ليعرف اجلنود الشرفاء أا دفعت الضريبة فيكفوا عنها

لقد بلغنا أن عندك أسلحة، ونريد : هى ىف منزهلا آمنة مطمئنة، فاجأها مجاعة من العسكر ومعهم ترمجان، فقالوا هلا
                                                

لشيخنا حممد الغزايل، وهو بدوره نقل أكثـره  ) االستعمار أحقاد وأطماع(قلناها من كتاب املعلومات اليت نذكرها هنا ن)  1(
 )اجلربيت(من مؤرخ مصر الكبري 
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ففتشوا، ووجدوا مالبس مثينة جدا لزوجها .. البد من التفتيش: فقالوا.. فأخربم أنه ليس عندها سالح.. البحث عنها
مث نزلوا إىل حتت السالمل، وحفروا األرض، وأخرجوا منها دراهم كثرية، وحجاب ذهب (: ربتىقال اجل.. وأمتعة غالية

وكان هذا كله هو املطلوب، فأخذه لصوص االحتالل وأخذوا معهم السيدة املسكينة وانصرفوا،  )..ىف داخله دنانري
عتقال هى وجواريها ثالثة أيام، ومل ومكثت عندهم ىف اال.. وهم يسخرون بورقة األمان الىت علقتها على باب بيتها
  .تعد إال بعد أن اشترت لنفسها منهم أمانا جديدا باملال

زوجة مراد بك، ظهرت وصدقتهم، وصاحلت على نفسها وأتباعها مببلغ  )الست نفيسة(وذكر اجلربتى أيضا أن 
ه هلا نابليون قائد القوات قدره عشرون ومائة ألف ريال فرنسى، ومضت إىل بيتها مطمئنة إىل األمان الذى أمضا

الفارس القائد .. وما هلا ال تطمئن وهى زوجة الفارس القائد الذى كان يقود جيوش مصر ىف وجه نابليون.. الفاحتة
نعم ذهبت مطمئنة، وهى تعلم أن تقاليد الفروسية تأىب على . .الذى عرفت عنه أن من تقاليد الفروسية احترام النساء

وأن ذلك القائد الفرنسى النذل إذا رضى لنفسه أن يبيع األمان للنساء فقد يكون له بقية ... ء باملالأرباا األمان للنسا
  .من شرف اجلندية تأىب عليه أن يعود فيه مرة أخرى

ذهبت إىل بيتها وهى مطمئنة على نفسها من أجل هذه املعاىن كلها، ولكن هل كان هؤالء األنذال عند ظن 
ىف منزهلا، أو ىف  اختفيه ويتهموا أا.. ا إليها يطلبون منها إحضار زوجة عثمان بك الطنربجىالنساء م؟ لقد أرسلو

املقاومة السرية، أو البحث عن  وهكذا انقلبت مهمة جنود اجلمهورية الفرنسية ال إىل البحث عن جنود.. مكان ما
فهل وجد إنسان أحط .. مان ألنفسهن باملالالقواد املختفني، بل إىل البحث عن النساء، لكى يرغموهن على شراء األ

ولكنهم .. وذعرت السيدة الفاضلة من هذا الطلب، وقررت أا ال تعرف مكان السيدة املطلوبة! من هذه املروءة؟
  ..رفضوا تصديقها، وأبوا أال أن يفتشوا البيت، حبثا عن املال حتت ستار البحث عن السيدة

أمام  - ومل يتمكن اجلنود اللصوص ..فحضر هلا بعض الشيوخ على عجل فأرسلت فورا تستنجد بشيوخ األزهر،
أن ينهبوا شيئا مما وجدوه ىف القصر، ومل جيدوا السيدة املزعومة، فأغتاظوا وقرروا أن يعتقلوا صاحبة القصر  - الشيوخ

وهنا مل .. ا على أخذهافحاول الشيوخ أن مينعوا هذا االعتقال، فأبوا وأصرو.. الىت صاحلت على أماا باملال من قبل
جيد الشيوخ الفضالء بدا من مرافقة السيدة الكرمية إىل معتقلها، وهم مذهولون من أن يروا النساء يعتقلن ألول مرة ىف 

  ...تاريخ مصر بدون سبب وعلى هذه الصورة املهينة
ق سراحها، ولكن فطلب الشيوخ إطال.. ء مما امت بهيقصتها، فلم يثبت عليها ش )دبوى(ونظر القائمقام 

القائمقام رفض أن يفرج عنها ولفق هلا مة جديدة، هى أا أرسلت أحد اخلدم إىل زوجها مبالبس وأمتعة، ووعدته 
إذا جنح ىف الوصول إليه أن تكافئه مكافأة حسنة، ولكن اجلنود قبضوا على اخلادم قبل أن يؤدى مهمته، واعترف هلم 

ومضت .. ام اجلديد بشدة، وطلبت مواجهتها ذا اخلادم، فوعدوها بذلكفأنكرت السيدة ذلك اال.. بكل شىء
 )دبوى(ولكن القائمقام .. وهنا طلب املشايخ إطالق سراحها.. الساعات وانتهى النهار، ومل حيضر اخلادم املزعوم

ولكن القائد . .ه ذلكوعاد املشايخ إىل طلب اإلفراج، على أن حتضر إليهم ىف اليوم التاىل، وضمنوا ل ،رفض ذلك بشدة
  .الشهم رفض رجاءهم مرة أخرى

وعز على املشايخ أن ان سيدات مصر هذه اإلهانة البالغة، فعرضوا على القائد أن تذهب هى لتبيت ىف بيتها 
ولكن الضابط الذى ميثل شهامة الفرنسيني، رفض أن يقبل هذا العرض .. ويبيتوا هم عنده عوضا عنها، وضمانا هلا
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فلما يئسوا منه .. وظل املشايخ يعاجلون األمر معه بكل وسيلة، ولكن نذالته أبت عليه أن يستجيب ألى مكرمة ..النبيل
ومسع نساء الفرنج املقيمات مبصر .. تركوها ومضوا وأرسلوا إليها بعض كرائم السيدات املسلمات ليقضني الليل معها

  ..لمات ىف املبيت مع السيدة الكبرية ىف معتقلهاهذا التصرف الدىنء، فذهب بعضهن وانضممن مع النساء املس
وملا أصبح الصباح ذهب كبار املشايخ إىل نابليون بونابرت نفسه، وكلموه ىف اإلفراج عن السيدة الىت باع هلا 

.. فرضى قائد فرنسا العظيم أن يطلق سراحها، ولكن بعد أن يبيع هلا األمان مرة أخرى باملال.. األمان باملال من قبل
  ..ثالثة آالف ريال، فدفعتها السيدة وانصرفت: حدد بنفسه املبلغو

   )وذهبت إىل بيت هلا جماور لبيت القاضى ، وأقامت فيه، لتكون ىف محايته(: قال اجلربتى
تصوروا أن لقد اعتدمت .. تسمعون ىف دهشة مما كم ال شك أن: التفت ذو البجادين إىل زومير ووكيله، وقال

  .. املزورة  اد والعظمة نابليون ىف هالة من
معها أن هذا الرجل الذى جيعله الفرنسيون مصدر فخرهم،  ونصدقت ونكادتال .. ىف دهشة بالغة  كمال شك أن

  ..نسانيته ومروءته إىل هذا الدرك املعيبإوعنوان جمدهم، ينحط ىف 
الىت كان يكتبها يوما بيوم  هذا هو الواقع املر الذى جنده ىف مذكرات اجلربتى - مع األسف الشديد  - ولكن 

  ...يسجل فيها ما رأى من حوادث تلك األيام، وهو عامل ثقة، ومؤرخ صادق
وال ندرى ملاذا اجتنب املؤرخون أن ينقلوا للناس ما ذكره هذا املؤرخ ىف مذكراته اليومية عن هذا الرجل وجنوده 

ان للنساء مرة ومرة، بل تعدى ذلك إىل بيع نعم صور عجيبة مل يقف فيها العجب عند بيع األم.. من صور عجيبة
  ..األمان للخيول والثريان

  ..فهذا احملارب العجيب، يطلب إىل الناس أن يقدموا له كل ما ميلكون من خيل ومجال، وأبقار وثريان
تى فعليه أن يشترى األمان ملاشيته، أى أن يصاحل عنها باملال، وىف ذلك يقول اجلرب ،ومن عز عليه أن يقدم ذلك

وكذلك األبقار واألثوار .. وىف يوم األحد طلبوا اخليول واجلمال، والسالح، فكان شيئا كثريا(: باحلرف الواحد
وأشاعوا التفتيش على ذلك وكسروا عدة دكاكني جبهة سوق السالح وغريها، وأخذوا .. فحصل فيها أيضا مصاحلات

   )من األمتعة والفرش والصناديق ما ال حيصىوىف كل يوم ينقلون على اجلمال واحلمري .. ما وجدوه فيها
مل يقنع نابليون ورجاله باألموال الطائلة الىت بوها من بيوت األمراء، وغصبوها من ضعاف : سكت قليال، مث قال

النساء، وال مبا فرضوه للمصاحلة على اخليول والثريان، بل جلأوا إىل امتصاص دماء األهاىل بأسلوب يدعو إىل السخرية 
  ..ملهانةوا

فدعا أعضاء الديوان يوما، .. كان نابليون قد ألف جملسا من األهاىل والشيوخ ليحكم به البالد، يسمى الديوان
  ..من التجار )سلفة(وطلب منهم أن جيمعوا له مخسمائة ألف ريال 

كرامة، فراحوا وهذه السلفة على هذا النحو تبني لك أن القوم وعلى رأسهم نابليون، مل يكن هلم أقل إحساس بال
وليت هؤالء املتسولني كانوا مهذبني ىف طلبهم، بل كانوا ىف منتهى . ).السلفة(يستجدون الناس، أو يتسولون باسم 

فتوسلوا وتضرعوا لكى خيففوا .. الصفاقة وقلة احلياء، فإن التجار حني ضجوا منها، فرضوها عليهم بقوة احلديد والنار
ولكن هل وقف أمر .. كاملة غري منقوصة )السلفة(ن وأبوا إال أن يأخذوا وملتسولاملشئومة، فرفض ا )سلفتهم(عنهم 

  ..السلفة عند هذا احلد؟ ال، فإم بعد ما قبضوها مل يلبثوا أن طلبوا سلفة جديدة
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: طلبوها بعد األوىل بيومني اثنني فقط، مما مل يسمع مبثله ىف التاريخ، فقد كانت األوىل يوم سبت، قال اجلربتى
مبلغا يعجزون .. ىف يوم الثالثاء طلبوا أهل احلرف من التجار باألسواق، وقرروا عليهم دراهم على سبيل السلفةو(

وذهبوا إىل اجلامع األزهر، واملشهد  ،وحددوا هلم وقتا مقداره ستون يوما يدفعونه فيه، فضجوا واستغاثوا.. عنه
  )ا السلفة إىل نصف املطلوباحلسيىن، وتشفعوا باملشايخ، فتكلم املشايخ هلم، ولطفو

وغصبا وسلبا تارة .. يأخذون املال من الناس جربا باسم السلفة تارة )البلطجة(واستمر الفرنسيون على هذه 
وكانت جنودهم قد تفرقت ىف قرى الريف ومدن األقاليم فكانوا يصنعون مع أهل القرى ما يصنعه زمالؤهم .. أخرى

على عباد اهللا، يغتصبون أمواهلم بكل  )تلقيحة(الذين يعيشون  )البلطجية(اليب مع أهل القاهرة، من أخذ املال بأس
  ..وسيلة من وسائل القوة والتهديد

ويطول بنا القول إذا رحنا نسرد كل ما كان منهم، فنكتفى بذكر حادث واحد هو صورة مكررة ملا كان حيدث 
) كلفة(وطلبوا من األهاىل ( :اطهم، قال اجلربتىنزلوا جبهة اخلانكة وأىب زعبل بعساكرهم وضب.. ىف ذلك الوقت

ىف  )السلفة(والكلفة هى االسم الذى تستروا به للغصب والنهب ىف الريف كما تستر زمالؤهم مبهزلة .. فامتنعوا 
  ..وأبوا أن يدفعوا شيئا هلؤالء البلطجية ،)الكلفة(وسخروا من هذه  ،)التلقيحة(ورفض األهاىل هذه . القاهرة

إال أن أعلنوا القتال على القرية اآلمنة، وسلطوا عليها  - ضباطهم وجنودهم - من اللصوص األخساءفما كان 
  ..مدافعهم، وأنزلوا ا اخلراب والدمار، وأشعلوا فيها احلرائق وبوا ما استطاعوا منها، وارحتلوا

وابتزاز أمواهلم، ولكن  ومل يقف جشع هؤالء ىف سلب املال عند حد، ففكر نابليون ىف مصادرة أمالك الناس،
مل يكن للدولة ىف ذلك العهد البعيد دواوين، وال سجالت تضبط للناس ما ميلكون  ..باسم القانون، وحتت ستار النظام

وما وجد من تلك السجالت كان على حال غري منظمة، عالوة على أن األهاىل مل يكونوا .. من البيوت واألراضى
وانتهز نابليون تلك الفرصة، وأصدر قانونا .. بتسجيل ما ميلكون ىف تلك السجالتيهتمون ىف تلك األيام البعيدة 

  :للغصب والنهب، نكتفى بذكر مضمونه دون التعليق عليه
فإذا مل يستطع .. على أصحاب األمالك أن يقدموا حججهم الىت تثبت ملكيتهم ملا يضعون عليه أيديهم: أوال

  .كه فورااملالك أن يقدم تلك احلجج، صودرت أمال
وإذا علمنا أن األهاىل ىف األزمنة البعيدة ما كانوا يهتمون حبفظ تلك احلجج لديهم، أدركنا مبلغ ما صادر نابليون 

  ..من أمالك الناس وأراضيهم
إذا قدم املالك ما لديه من احلجج ال يكتفون ا، بل يؤمر بالكشف عليها ىف السجالت نظري ضريبة : ثانيا

  .الضريبة، ومل توجد األمالك مقيدة بالسجالت صودرت أمالكه فورا فإذا دفع. .يدفعها
إذا وجدت األمالك مقيدة ىف السجالت، ال يكتفون بذلك، بل يطلبون إليه أن حيضر الشهود الذين : ثالثا

ذا مل فإ. .يشهدون بأن املالك ميلك هذه األمالك بطريق البيع أو املرياث، ويلزمونه دفع ضريبة لسماع هؤالء الشهود
  .يستطع املالك إحضار الشهود لوفام أو لوجودهم ىف أقطار بعيدة، صودرت أمالكه فورا

  !إذا حضر الشهود، كانت شهادم ترد ىف الغالب وتصادر األمالك: رابعا
  :قانونامسعوا ما يقول هذا ال.. والقوانني كثرية .. هذا قانون من القوانني فقط 

  ..ى أهله أن يدفعوا على موته ضريبةإذا مات شخص ما، وجب عل: أوال
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أى خيربون (إذا مات امليت يشاورون عليه (: ورد لك نص ما قاله اجلربتى ىف ذلك فإنه أمر ال يكاد يصدقسأ
  )لذلك) معلوما(ويدفعون ) عنه

.. تفتح تركة امليت ىف ظرف أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت تلك املدة ومل تفتح التركة صودرت فورا : ثانيا
  .وال حق للورثة فيها

وإذا علمت أن تقاليد بالدنا الشرقية كانت تتشبث بإقامة املأمت ىف تلك األيام البعيدة ملدة سبعة أيام أو ثالثة على 
  ..األقل، وأنه كان هلؤالء األجداد من اآلنفة ما يصرفهم عن تعجل النظر ىف تركة املتوىف

  .هؤالء بقوانينهم اهلمجية إذا علمت ذلك أدركت مبلغ التركات الىت صادرها
  .إذا فتحت التركة ىف املوعد املقرر، جيب أن يكون فتحها بإذن رمسى، ويدفع على ذلك اإلذن ضريبة مقررة: ثالثا
  ..على كل وارث للتركة أن يثبت وراثته، وأن يدفع على ذلك الثبوت ضريبة: رابعا

  .مقررة إذا قبض كل وارث ما خيصه، جيب أن يدفع عنه ضريبة: خامسا
إذا كان امليت مدينا، وجب على الدائن أن يثبت دينه، وأن يدفع على هذا اإلثبات ضريبة، ويأخذ ورقة : سادسا

  .فإذا تسلم الدين دفع عليه ضريبة أخرى.. يتسلم ا الدين
 وكذلك قرروا ضريبة على من يريد أن يسافر من مكان إىل آخر، ال أجرا للركوب، فإن املسكني كان يسافر

  .على دابته أو مجله أو على سفينة من سفن النيل، بل يدفع تلك الضريبة مقابل اإلذن له بالسفر
وكما فرضوا على املوت ضريبة فرضوا للحياة ضريبة أخرى، فعلى كل من يولد له ولد أن يدفع عليه مبلغا 

  .معلوما
ويكفى أن نعلم أم كانوا  ،وال الشعبويطول بنا القول إذا رحنا نستقصى الوسائل الىت ابتدعوها الستنزاف أم

على املبايعات، والدعاوى، واملنازعات، واملشاجرات، واالشهادات ، واملؤجرات وقبض أجر  يفرضون الضرائب
فلندع هذا االستقصاء، فإن ما ذكرناه كاف للداللة على أن ما ارتكبوه .. وغري ذلك مما يطول استقصاؤه ،األمالك

لسلب والنهب إا هو امتداد ملا ارتكبوه من قبل ىف القاهرة منذ مائة وستني عاما، وهو ىف اليوم ىف بورسعيد من ا
  ..احلالني وحى خصوصية النذالة فيهم، وتوجيه دواعى الطبع اخلسيس

ال أدرى ملاذا مل تنشر هذه الصحائف السود عند دراسة احلملة الفرنسية على مصر؟ إن املعلومات الىت حتشى ا 
وال ! أن غزو فرنسا ملصر كان بركة علمية وشعلة ثقافية الظانحىت ليظن ! تالمذة تغاير هذه احلقائق املخزيةأذهان ال

شك أن ذلك التاريخ املزور هو أثر االحتالل الربيطاىن ىف صياغة العقول اجلديدة وتكوين أفكار معينة ا والظاملون 
  ..بعضهم لبعض ظهري

فظائع الفرنسيني مبصر يوم احتلوها حىت مت لكم هو قليل من كثري من  إن ما ذكرته: سكت قليال، مث قال
جوانب مما استخفى من  نيهذا الوضوح كاشفمؤرخون آخرون وقد تناول . .جالؤهم عنها بعد مقاومة شعبية عامة

ا شىت أنواع - على الدوام - أخذت قيادة احلملة تفرض على األهاىل(: بعضهم، وهو ساطع احلصري قال ..هذه املآسي
من الضرائب والقروض والغرامات، وصارت تكثر من مصادرة األموال والذخائر ومن تسخري الدواب واجلمال، ومن 

على هدم عدد  - من وقت إىل آخر - وكان قواد احلملة يقدمون. إرهاق كواهل الناس بسلسلة طويلة من التكاليف
غايات عسكرية حبتة أل م كانوا جيدون ذلك بني دور وحوانيت ومساجد ومدارس وقصور، ل - كبري من املباىن
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ضروريا، تارة لتسهيل املراقبة على األهاىل مع منعهم من التترس والتحصن ىف األزقة، وطورا حلفر اخلنادق، وتشييد 
 كما أم كانوا ال ينقطعون عن قطع األشجار وختريب البساتني لتسهيل أعمال الضبط واملراقبة. القالع، وتعبئة املدافع

  .من جهة، واحلصول على األحطاب الضرورية؛ لصنع املراكب وتشييد احلصون وتقوية اخلنادق من جهة أخرى
وجيد الباحث ىف اليوميات الىت كتبها اجلربتى من تلك احلقبة من الزمن كثريا من الصحائف الىت تصف هذه 

ذهبت ضحية ألمثال هذه األعمال والتدابري التخريبات، وتذكر أمساء أهم القصور واملساجد واملدارس واحلارات الىت 
  .العسكرية

غري أن ختريبات اجليش الفرنسي ىف مصر مل تقتصر على األموال واألشجار واملباين وحدها، بل تعدت كل ذلك 
 إىل النفوس أيضا، فإن قواد احلملة عندما الحظوا عدم اخنداع الناس بالدعايات الساذجة الىت كانوا قاموا ا حتت ستار
الدين، أخذوا يسلكون مسالك القسوة واالعتساف، وصاروا يكثرون من أخذ الرهائن واعتقال الناس، وأقدموا على 
إعدام الكثريين منهم ألتفه األسباب، عقابا هلم أو ختويفا ألمثاهلم، وقاموا غري مرة بأعمال تعذيبية وإرهابية فظيعة، ال 

  .ختتلف كثريا عن مهجية القرون األوىل
أم صوبوا : ابل الفرنسيون الثورات الىت قامت ىف البالد على حكمهم اجلائر مبنتهى الصرامة والوحشيةوقد ق

نريان مدافعهم على خمتلف أحياء املدينة، وأزهقوا أرواح اآلالف من األشخاص، وسببوا حرائق كثرية، واسترسلوا ىف 
  .التعذيب والتخريب والسلب والنهب بشىت الصور واألساليب

جرى فيها ما مل يتفق . إا كانت ىف غاية الشناعة(: ل اجلربتى عن أحوال البلد عند بدء االحتالل الفرنسىيقو
  )مثله ىف مصر، وال مسعنا ما شابه بعضه ىف تواريخ املتقدمني

فعلوا (: من قتل وب وسلب عند ثورة القاهرة الثانية بقوله - كما أنه يصف الفظائع الىت ارتكبها الفرنسيون
باألهاىل ما يشيب من هوله النواصى، وصارت القتلى مطروحة ىف الطرقات واألزقة، واحترقت األبنية والدور 

مث إم استولوا على اخلانات والوكائل واحلواصل والودائع والبضائع، وملكوا الدور وما ا من األمتعة . والقصور
  )وما مل تسعه السطور وال حييط به كتاب وال منشور.. غاللواألموال والنساء واخلوندات والصبيان والبنات وخمازن ال

والذى وجدوه منعطفا ىف داره أو ( :ويصرح اجلربتى بأم مل يستثنوا من هذه الفظائع حىت العجزة واملساملني قائال
   )طبقته ومل حيارب، ومل جيدوا عنده سالحا بوا متاعه وعروه من ثيابه

توصى القواد باإلكثار من إعدام (نابليون كان يصدر أوامر يومية كثرية ويعترف املؤرخون الفرنسيون أن 
الطريقة (، ألنه كان يرى أن هذه )األشخاص على أن تقطع رؤوسهم بعد ذلك ويطاف ا ىف الشوارع إرهابا للناس

   )الوحيدة لفرض الطاعة على هؤالء
وقد قال نابليون ىف أحد أوامره . .مناطق حكمهموكان يضرب هلم مثال مبا يفعله هو ىف القاهرة، ليقتدوا به ىف 

وكتب مرة إىل أحد القواد يبلغه بوجود قطع رؤوس ما ال يقل عن تسعة أو . .حنن نقطع كل ليلة ثالثني رأسا: اليومية
  .عشرة أشخاص

ية إن أمثال هذه األوامر كثرت بوجه خاص بعد عودة نابليون من بر الشام خائبا مقهوراً، حىت أن قائد حام
  )!االقتصاد ىف الرصاص(العاصمة رأى أن يقترح عليه تغيري طريقة اإلعدام بغية 

ويعترف املؤرخون الفرنسيون أنفسهم بأن نابليون أمر بقتل اجلنود الذين كانوا استسلموا خالل محلته على بر  
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كما أم ال ينكرون . .الفوكان عدد هؤالء األسرى يزيد على ثالثة آ - خالفا ألبسط قواعد احلقوق الدولية - الشام
  .أن اجلنود كانوا يسترسلون ىف السلب والنهب والتدمري دون أن يبالوا بنصائح ضباطهم وأوامر قوادهم ىف هذا املضمار

أليس اإلسالم هو الذي جعلهم .. أليس اإلسالم هو الذي منعهم من ذلك .. فلم مل يثر هؤالء : قال وكيل زومير
  وان اهلوان؟يرضخون لكل من ينيلهم أل

إن الناظر إىل أقطار الغرب قد ختدعه مظاهر املدنية الىت بلغتها، وقد يظن أن نظافة : ابتسم ذو البجادين، وقال
القوم ىف وجوههم ومالبسهم فيض من نظافة ضمائرهم وأرواحهم، وهذا خطأ شديد، ووهم بعيد فالقوم من أقذر 

ضمار العلوم والكشوف الكونية مل خيلعهم عن طبائعهم القبلية أهل األرض ضمائر وأرواحا، وتقدمهم البادى ىف م
األوىل يوم كانت تسكن أوروبا قبائل الغال والقوط والوندال والسكسون وغريهم، بل لعل تطور وسائل اإلبادة 

  ...والفتك زاد ضراوم، ووسع اال أمامهم إلرواء ظمئهم إىل العدوان والسطو
  . سقطت بني براثنهم تدل داللة حامسة على صدق احلكموأفعاهلم ىف املستعمرات الىت

إن األوروبيني ميلكون اآلن وسائل شىت إلخفاء فضائحهم، وسيطرم على العامل متكنهم من ارتكاب أبشع 
اجلرائم فيه، مث تفرض الرقابة على األنباء، فال يدرى الناس شيئا عن الركن البائس من أركان الدنيا، الذى بطش 

  .ون به، وأحلوا مقتهم بأهلهاألوروبي
ثارت بعد احلرب العاملية الثانية تطلب حريتها، فكان جزاء الثائرين أن  )مدغشقر(أن جزيرة هل تدري أن 

لقد داخ الثوار ! مثانني ألف نفس ىف ضربة واحدة.. ! حتركت القوات الفرنسية، وقتلت من األهلني مثانني ألف نسمة
ة الصريعة صمت مطبق، وقضى على حركة التحرر فيها قضاء ال يعرف مداه، وركنت إثر هذه ازرة، وساد اجلزير

  !!بقية األحياء إىل اخلنوع وهم ىف فزع ملقتل اآلباء واألبناء، واألمهات والبنات ذه الصورة املسرفة
  ..أما الفرنسيون فقد استأنفوا محل مشعل احلضارة مع غريهم من مؤسسى هيئة األمم املتحدة

   )كينيا؟(ماذا حدث ىف  أتدري
ثارت هى األخرى تطلب حريتها من اإلجنليز احملتلني، واستطاعت هذه القبائل أن تكون جيشا  )ماوماو(ن قبائل إ

، ودارت رحى القتال بني البيض والسود، وبني قبائل اإلجنليز )جنرال(على شىء من النظام والدربة، له قائد برتبة 
  .ريقيني، وكانت حربا ال تكافؤ فيها وال شرفالسكسون، وقبائل الزنوج اإلف

مث  ،يشنقون إذا سقطوا ىف األسر، وضرب املستعمرون األقوياء نطاقا حول وسط أفريقيا )املاوماو(كان قادة 
  .شرعوا ىف صمت يبيدون أهل البالد، ويقتلوم بالعشرات واملئات، حىت مت هلم اإلجهاز على الثورة والثائرين

  .. على األكثر 300أو  250سكرى منذ أيام أنه مل يبق من هؤالء سوى لقد أعلن ناطق ع
إذن لقد أبيدت عشرات األلوف من هؤالء الطالبني حبقوق اإلنسان، ولعل كثريين ال يعلمون أنه ـ حني كانت 

  .هذه اجلماعات تباد مبختلف الوسائل
انتشرت ىف مواطن أولئك ااهدين، وأا أذاع اإلجنليز فجأة أن وحوشا مفترسة تأكل البشر قد ظهرت بكثرة، و

تفتك م فتكا ذريعا، وأن محالت عسكرية وجهت إلبادة هذه الوحوش، وجنحت ىف إبادا، وأغلب الظن أنه مل 
تكن مثة وحوش، لكنهم أرادوا تغطية جرائمهم البشعة أمام العامل، فاختلقوا هذه املزاعم ليلصقوا بالوحوش الربيئة مة 

  .لقد كانوا وحدهم الوحوش الىت أكلت البشر.. )رمتىن بدائها وانسلت(بشر، على حد املثل إبادة ال
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***  
حنن مل : فقال.. مل جيد زومير ما يرد به على احلقائق الكثرية اليت ذكرها ذو البجادين، فراح حياول تغيري املوضوع 

  ..  فلكل أمة مساوئها التارخيية وجرائمها.. جنتمع هنا لندرس التاريخ 
  .. حنن هنا اجتمعنا لنبحث يف الفكر السامي النبيل الذي خيرجكم من جحيم الفقر إىل جنة الغين 

وأن تراثهم الذي حيرصون .. وقد ذكرت لكم من األدلة ما يكفي للربهنة على أن النصوص املقدسة للمسلمني 
ميكنه أن يفارقهم، وال ميكنهم أن  عليه هو الذي حيمل الفريوس الذي جيعل من الفقر صديقهم الصديق الذي ال

  .هيفارقو
  .أنت تريد مين إذن أن أجيبك عن املعاين اليت حتملها تلك النصوص: ابستم ذو البجادين، وقال

  .ال ميكن للمعاين اليت تطرحها تلك النصوص أن جيمل صورا أحد من الناس: قال زومير
ولكين .. لقبيح يبقى قبيحا، حىت لو وصفته بأمجل األشعارفا.. أنا ال أريد أن أمجل صورا : قال ذو البجادين

  .. وهي معان تنطوي ضمن منظومة شاملة عاجل ا اإلسالم الفقر والفقراء .. أريد أن أذكر املعاين اليت حتملها 
وهو جانب حيتاج غذاء وكساء .. مادي هو جسده  بواإلنسان فيه جان.. اإلسالم نظر إىل الفقري كإنسان 

  .. وقد دعا اإلسالم إىل توفري كل ذلك بكل األساليب .. وغري ذلك من الضرورات ومأوى 
  .وال ميكن أن نرمحه إن مل نرع فيه ذلك اجلانب.. فللفقري جانب آخر حيتاج إىل الرعاية .. ه بولكنه مل يكتف 
  وما هو؟: قال وكيل زومير
ل هذه يصيبها من الفقر ما يصيب اجلسد، وهي ك.. ومعناه .. وحقيقته .. وروحه .. نفسه : قال ذو البجادين

  .رمبا كانت أهم من املعاملة املادية نفسها.. حتتاج لذلك إىل معاملة خاصة 
  :وهلذا فقد ورد يف النصوص املقدسة النهي عن املساس بنفس الفقري بأي أسلوب من األساليب

الَّذين ينفقُونَ ﴿ :يت يتبعها من، قال تعاىل فقد ى القرآن عن املن واعترب القول املعروف خريا من الصدقة ال
 هِمبر دنع مهرأَج ملَا أَذًى لَها ونفَقُوا ما أَنونَ مبِعتلَا ي ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوونَ أَمنزحي ملَا هو هِملَيع فولَا خو

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تبطلُوا ) 263(خير من صدقَة يتبعها أَذًى واللَّه غَنِي حليم  قَولٌ معروف ومغفرةٌ) 262(
مثَلِ صفْوان علَيه تراب فَمثَلُه كَ صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاَء الناسِ ولَا يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ
  )البقرة(﴾ )264(ين فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْدا لَا يقْدرونَ علَى شيٍء مما كَسبوا واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِ

ينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلم  ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال(: قال عن أيب ذر عن النيب ويف احلديث 
املسبل (: خابوا وخسروا من هم يا رسول اهللا؟ قال: قال أبو ذر ،ثالث مرار قال قرأها رسول اهللا  ..عذاب أليم

  1 )إزاره، واملنان، واملنفق سلعته باحللف الكاذب
  2)قدرومدمن مخر ومكذب ب عاق ومنان: أربعة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة :( وقال 

أن كل ما يؤذي الفقري جيب  –انطالقا من النصوص املتشددة يف هذا الباب  –بل إن علماء املسلمني اعتربوا 
                                                

 .أمحد ومسلم والترمذي وأبو داودرواه )  1(
 .الطرباين وابن عديرواه )  2(
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إذا أعطيت رجال : كان أيب يقول :  ، قالعبد الرمحن بن زيد بن أسلمفعن .. اجتنابه حىت لو كان يف ظاهره معروفا 
  )فكف سالمك عنه - لك قياما وحنوه ألجل إحسانك عليه أي لكونه يتكلف  - شيئا ورأيت أن سالمك يثقل عليه 

اسكت فال خري يف : أحسنت إليك وفعلت وفعلت ، فقال له ابن سريين : ومسع ابن سريين رجال يقول آلخر 
  .املعروف إذا أحصي

لقد أوردت لك النصوص اليت حيث فيها .. وما عالقة كل ذلك مبا حنن فيه : ضحك زومير بصوت عال، وقال
  فهل من عالج الفقري حثه على الفقر؟.. الم على الفقر اإلس

ال : أرأيت لو أنك خاطبت مريضا مرضا مزمنا عجز مجيع األطباء عن شفائه، بقولك: ابتسم ذو البجادين، وقال
فما املرض إال حالة بسيطة متر ا بعض أعضائك، وميكنك أن تعيش معه حياة طبيعية سليمة  –يا أخي  –بأس عليك 

  فهل ترى يف هذا الكالم ما يدعو إىل املرض، أو حيرض عليه؟.. عيت ما يتطلبه من أنواع العالجإن را
  وما عالقة املرض بالفقر؟: قال زومير

فاملريض مس األمل جسده، وجعله حمروما من بعض متع احلياة، .. كالمها سواء يف هذه الناحية : قال ذو البجادين
جسده، وإمنا مس ذات يده، وهو لذلك حيرم من بعض املتع اليت يتمتع ا سائر وهكذا الفقري، ولكن األمل مل ميس 

  .الناس
  فلنفرض وجود التشابه بينهما، فما عالقة املثال الذي ذكرته بالعالج النفسي للفقري؟: قال زومير

له أن لقد ذكر .. ذلك اخلطاب الطيب هو نفسه اخلطاب الذي خاطب به اإلسالم الفقري : قال ذو البجادين
بل ذكر له من الثمار اليت قد جينيها من فقره إن هو أحسن .. الفقر شيء هني، ال ضرر منه على دينه وال على حياته 

  .التعامل معه ما ال جيده األغنياء يف غناهم
  فهو حيثهم على الكسل إذن؟: قال زومير

روحه مبا يطمئنها وميلؤها بالسعادة فرق بني خطاب نفس الفقري و.. فرق كبري بني األمرين : قال ذو البجادين
  .. والسالم وبني ما ذكرته من الكسل والعجز 

  .أنا ال أرى أي فرق: قال زومير
.. الفرق يف املخاطب بكال األمرين، فالنفس والروح ال عالقة هلا يف األصل بالفقر والغين: قال ذو البجادين

أما جسد املكلف وقواه وقدراته، فتخاطب مبا جيعلها .. اعها ولذلك ختاطب مبا يرفع مهتها عن النظر إىل الدنيا ومت
  .تسعى وتتحرك يف احلياة حبسب القدرات اليت وهبت هلا

  .. سأضرب لك مثاال يقرب لك ذلك 
هل ترى خناطبهم مبا ميلؤهم باألمل واليأس، أو .. أرأيت لو أن قوما مسافرين نفذ من بعضهم الزاد، فصاروا فقراء 

ولكن ذلك لن .. وصرمت لذلك فقراء .. أنتم نفذ منكم الزاد .. نعم : األمثل هلم هو أن نقول هلمترى أن اخلطاب 
ألنكم إن وصلتم إىل بالدكم، فستجدون أموالكم تنتظرون، وسترون من الغىن .. حيول بينكم وبني مواصلة سفركم 

  ما فقدمتوه يف هذه الطريق؟
نعم : إنه يقول له.. نطبق على معاملة اإلسالم للفقري يف هذه الناحية هذا املثال ي: سكت زومير، فقال ذو البجادين

  .أو ال ينبغي أن جيرك إىل الفقر الروحي.. ولكن فقرك املادي ال يعين فقرك الروحي .. أنت فقري 
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 ما ويوشك لو أحسنت التعامل معها أن تنال من فضل اهللا أن تنال من الغىن.. فالفقر املادي مرحلة بسيطة متر ا 
  .. تبز به مجيع األغنياء 

ولقد ضرب هلم األمثلة بالصاحلني الذين .. وهكذا مأل أرواحهم باهلمة العالية .. هكذا خاطب اإلسالم الفقراء 
عشي وال تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْ﴿ :قال تعاىل . .ارتفعت مهمهم، فلم يبق يف قلوم مهة لغري موالهم

فَت مهدطْرٍء فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممٍء ويش نم ابِهِمسح نم كلَيا عم ههجونَ ورِيدينيمالظَّال نكُونَ م  ﴾
  )52:األنعام(

شي يرِيدونَ وجهه وال تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْع﴿ :وقال 
  )28:الكهف(﴾  الْحياة الدنيا وال تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً

رجل من : ما رأيك يف هذا ؟ فقال : عنده جالس  ، فقال لرجل مر على رسولِ اهللا  رجال وقد روي أن 
مث مر رجل، ، فسكت رسولُ اهللا : أشراف الناسِ، هذا واِهللا حرِي إن خطَب أن ينكَح، وإن شفَع أن يشفَّع، قال 

هذا حرِي إن خطب  يا رسول اهللا، هذا رجل من فُقَراِء املسلمني،: ما رأيك يف هذا ؟ فقال:  فقال له رسولُ اهللا 
هذا خري من ملِء األرض : (  أن ال يسمع لقوله، فقال رسولُ اهللا : أنْ ال ينكح، وإن شفَع أن ال يشفَّع، وإن قال 

   1)مثلِ هذا
   2)أُبغوين ضعفَاءكم، فإمنا ترزقُونَ وتنصرون بضعفائكم: ( يقول  مسعت رسولَ اهللا: الدرداء قالوعن أيب 

هل تنصرون وترزقون :   رأى سعد أن له فضال على من دونه، فقال رسولُ اهللا: مصعب بن سعد قالوعن 
   3)إِال بضعفائكم؟
إِمنا ينصر اهللا هذه األمةَ (:   ، فقال النيب أنه ظن أن له فَضال على من دونه من أصحاب النيب : ويف رواية

   4)وإِخالصهمبدعوتهم، وصالتهم، : بضعيفها 
   5)رب أَشعثَ مدفُوعٍ باألبواب لو أقْسم علَى اهللاِ َألبره: ( قال   هريرة أَنَّ رسولَ اللَّهوعن أيب 

انظُر ما (: يا رسول اهللا، واهللا إين ُألحبك، فقال : فقال   جاء رجل إِىل النيب: عبد اهللا بن مغفل قال وعن 
إِن كنت تحبين فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أَسرع إِىل من (: قال  - ثالث مرات  - إِين ُألحبك  واهللا: ، قال )تقول

    6)يحبين من السيل إىل منتهاه
إِذ طلع علينا مصعب بن عمري، ما عليه إِال بردةٌ،   إِنا لَجلُوس مع رسول اهللا: علي بن أيب طالب قال وعن 

وٍ، فلما رآه رسول اهللامقَّعةٌ بِفَرر  مة، والذي هو فيه اليوم، مث قال رسولُ اهللاعكَى للذي كان فيه من النب   :
كيف بكم إِذا غَدا أَحدكم يف حلَّة، وراح يف حلة أخرى، ووضعت بني يديه صحفَةٌ ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم (

                                                
 .البخاري ومسلمرواه )  1(
 .أبو داود، والترمذي، والنسائيرواه )  2(
 .لبخاريارواه )  3(
 .النسائيرواها )  4(
 .مسلمرواه )  5(
 .الترمذيرواه )  6(
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:   يا رسول اهللا، حنن يومئذ خير منا اليوم، نكْفَى املُؤنةَ، ونتفَرغُ للعبادة، فقال رسول اهللا: قالوا  )بة؟كما تستر الكع
     1)بل أنتم اليوم خري منكم يومئذ(

ه، رحل إِىل فَضالة بن عبيد، وهو مبصر، فَقَدم علي  أن رجال من أصحاب رسول اهللا: عبد اهللا بن بريدةوعن 
: فرجوت أَن يكون منه عندك علم، قال :   إِين مل آتك زائرا، ولكين مسعت أنا وأَنت حديثا من رسول اهللا: فقال 

ينهانا عن كثري من   كان رسولُ اهللا: فَمايل أراك شعثا وأنت أمري األرض ؟ قال : كذا وكذا، قال : ما هو ؟ قال 
  .2يأمرنا أن نحتفي أَحيانا  كان رسول اهللا: ك حذَاء؟ قال فمايل ال أرى علي: اِإلرفَاه، قال 

لقد أعطت هذه النصوص وغريها للفقراء مكانة خاصة يف اتمع اإلسالمي : التفت ذو البجادين إىل زومير، وقال
  .. وقتهم من تلك العقد النفسية اليت جيدها الفقراء يف اتمعات املنحطة 

حبك الفقراء من أخالق املرسلني، وإيثارك جمالستهم من عالمة الصاحلني، وفرارك من  :قال حييـى بن معاذفعن 
  .صحبتهم من عالمة املنافقني

ختطّ، لو كنت غنياً ملا قربتك، وكان األغنياء من أصحابه يودون : جاء فقري إىل جملس الثوري رمحه اهللا فقال لهو
  . غنياءأم فقراء لكثرة تقريبه للفقراء وإعراضه عن األ

  .ما رأيت الغين أذل منه يف جملس الثوري، وال رأيت الفقري أعز منه يف جملس الثوري رمحه اهللا: آخروقال 
إىل إبراهيم بن أدهم بعشرة آالف درهم، فأىب عليه أن يقبلها، فأحل عليه الرجل، فقال له  جاء رجالوروي أن 

  . آالف درهم؟ ال أفعل ذلك أبداً أتريد أن أحمو امسي من ديوان الفقراء بعشرة: إبراهيم
  
   
  
  
   
  
  
  

                                                
 .الترمذيرواه )  1(
عامال مبصـر، فأتـاه    كان رجل من أَصحاب النيب : ويف رواية النسائي عن عبد اهللا بن شقيق، قال ، داودرواه أبو )  2(

ينهانا عن اِإلرفاه،  كان النيب : شعانا، وأَنت أَمري ؟ قال مايل أَراك م: رجل من أصحابه، فإذا هو شعثُ الرأس، مشعانٌ، قلت
 .الترجيلُ كل يوم: وما اِإلرفاه؟ قال : قلنا
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  القناعةـ  2
، قام، وقال خماطبا 1)اأويس(بعد أن أى ذو البجادين حديثه قام رجل من اجللوس، عرفت بعد ذلك أن امسه 

  .. ما ذكره لكم أخي ذو البجادين هو العالج األول الذي جاء به اإلسالم للفقر : اجلموع
  .. من اجلذور اليت يتكون منها الفقر  إنه عالج مهم، ألنه يبدأ

ولكن ال ينبغي ألحد من الناس أن يتسلط عليكم بسبب .. نعم أنتم فقراء (: إن اإلسالم يقول من خالله للفقراء
نعم أنتم ختتلفون يف درجات الرزق، ولكنكم ال ختتلفون يف .. كلكم عبيد رب واحد .. فقركم، فأنتم مثلهم متاما 

  )إن الفقري الذي رفع مهته إىل ربه يصري له من الفضل والكمال والغىن ما ال يظفر به األغنياء يف غناهم بل.. اإلنسانية 
  فهل من عالج غريه؟.. وعينا هذا : ض بعض احلاضرين، وقال

انظر إىل ما عندك من فضل : واإلسالم خياطب من خالله الفقري ليقول له..  وهو نابع مما قبله.. أجل : قال أويس
  .. اهللا، واستثمره، وال تنظر إىل ما مل يعطك حىت ال جتحد نعمة اهللا عليك 

ابن  ..وال من كثري تشبع ،ابن آدم ال بقليل تقنع ..ابن آدم عندك ما يكفيك، وأنت تطلب ما يطغيك:(ويقول له 
  3) عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء 2آدم إذا أصبحت معاىف يف جسدك آمنا يف سربك

من أصبح منكم آمنا يف سربه ، معاىف يف جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا :( له ويقول
   4)حبذافريها

                                                
أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرين، من بين قرن بن ردمان بن ناجية ، وهو )ـه 37 ت(أويس القرين أشري به إىل )  1(

 يسكن القفار والرمال، وأدرك حياة الـنيب  كان أصله من اليمن، . .من سادات التابعنيأحد النساك العباد املقدمني، : ابن مراد
  .فيهاواستشهد  ،وشهد وقعة صفني مع علي، مث سكن الكوفة ،ومل يره، فوفد على عمر

قـع  هل فيكم أحد من قـرن، فو : ملا أقبل أهل اليمن، جعل عمر يستقرئ الرفاق فيقول: أسري بن جابر، قالروى مسلم عن 
 .هل لك والدة ؟: قال، أنا أويس: ما امسك ؟ قال: فعرفه، فقال عمر -أو ناول أحدمها اآلخر  -زمام عمر أو زمام أويس فناوله 

 .نعم، فدعوت اهللا فأذهبه عين إال موضع الدرهم من سريت الذكر بـه ريب : فهل كان بك من البياض شئ ؟ قال: قال .نعم: قال
: يقول إين مسعت رسول اهللا : فقال عمر، أنت أحق أن تستغفر يل، أنت صاحب رسول اهللا : قال .استغفر يل: قال له عمر

فاستغفر له،  ،)إن خري التابعني رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض، فدعا اهللا، فأذهبه عنه إال موضع الدرهم يف سرته(
فكـان إذا   .فكنا جنتمع يف حلقة، فنذكر اهللا، فيجلس معنـا : قال .ةفقدم الكوف: قال، فلم ندر أين وقع ،مث دخل يف غمار الناس

  ..فذكر احلديث .ذكر هو، وقع يف قلوبنا، ال يقع حيث غريه
: أفيكم من امسه أويس؟ فقال شيخ: فقال. .يا أهل قرن، فقام مشايخ: نادى عمر مبىن على املنرب: عن سعيد بن املسيب، قالو

ذاك الذي أعنيه، فإذا عدمت فاطلبوه وبلغوه سالمي وسـالم  : قال .سكن القفار، ال يألف وال يؤلفيا أمري املؤمنني، ذاك جمنون ي
مث هـام   .اللهم صلى على حممد وعلى آله، السالم على رسول اهللا، عرفين أمري املؤمنني وشهر بامسي: قال، فقال،  رسول اهللا 

أيام علي، فاستشهد معه بصفني، فنظروا، فإذا عليه نيف وأربعـون   على وجهه، فلم يوقف له بعد ذلك على أثر دهرا، مث عاد يف
   .جراحة

/  2تاريخ االسالم، : انظر( .خيرج من النار بشفاعة أويس أكثر من ربيعة ومضر: وروى هشام بن حسان، عن احلسن، قال
 )175و  174
 .املأوى: بكسر السني وسكون الراء: السرب)   2(
  .يابن عدي والبيهقرواه )   3(
 .رواه الترمذي)  4(
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 1بيت يسكُنه ، وثوب يوارِي عورته ، وجِلْف اخلبزِ: ليس البنِ آدم حق يف سوى هذا اخلصال : (ويقول له
   2)واملاء

مؤمن خفيف احلاذ ، ذو حظّ من الصالة ، أحسن عبادة ربه ، : أَغْبطَ أوليائي عندي  إنَّ: قال اهللا ( :ويقول له
وأطاعه يف السر ، وكان غامضا يف الناس ، ال يشار إليه باألصابع ، وكان رِزقُه كَفافا فصرب على ذلك ، مث نقَر بيده ، 

   3)، قَلَّت بواكيه عجلَت منِيته ، قَلَّ تراثُه: فقال 
   4)قد أفْلَح من أسلم ، ورزِق كفافا ، وقَنعه اهللا مبا آتاه : (  ويقول له
    5)طُوىب لمن هدي لإلسالم ، وكان عيشه كَفَافا وقنِع(: ويقول له
   6)ليس الغىن عن كثرة العرض ، ولكن الغين غين النفسِ : ( ويقول له
املسكني الذي ترده اللقمةُ واللقمتان ، والتمرةُ والتمرتان ، ولكن املسكني الذي ال جيد غىن ليس : (ويقول له

ال يارب ، ولكن أشبع يوما ، وأجوع يوما فإذا : عرض علي ريب ليجعلَ يل بطحاَء مكة ذَهبا ، فقلت : ( يغنيه ، قال 
  7)ذا شبِعت حمدتك وشكَرتكجعت تضرعت إليك وذكَرتك ، وإ

إا تطلب من الفقري أن يقنع مبا عنده، وال يتطلع إىل .. أال ترى أن هذه النصوص حتث على الكسل : قال زومير
  ما ليس عنده؟

وال ختاطب االجتهاد لتقول .. كفي عن العمل : هذه النصوص ال ختاطب العضالت، فتقول هلا.. ال : قال أويس
كفي عن أهوائك، فعندك ما يكفيك : بل هي ختاطب نفس اإلنسان اليت ال تشبع، لتقول هلا.. ىل الكسل اركن إ: له

  ..من فضل اهللا
، والذي عرب عنه رسول اهللا .. إا ختاطب ذلك اخلواء الذي يف نفس اإلنسان، والذي ال ميلؤه إال التراب 

وال ميأل  ،كان له واديان ألحب أن يكون إليهما ثالث ولو ،لو كان البن آدم واد ألحب أن يكون له ثان:( فقال 
   8)مث يتوب اهللا على من تاب ،جوف ابن آدم إال التراب

وتدعو بطريقة غري مباشرة إىل الركون .. وهي بذلك تقضي على أهم ما حيث على الكسب والعمل : قال زومير
  .إىل الراحة والكسل
ولذلك، فإن .. من أن ينحصر يف مأل ما يقتضيه الطمع واحلرص إن مفهوم العمل يف اإلسالم أشرف : قال أويس

ذلك أن الذي حيركه للعمل هو طلب مرضاة اهللا، ال طلب .. هذه النصوص لن تؤثر يف جد اإلنسان واجتهاده 
  .. شهوات النفس 

                                                
 .يعين ليس معه إدام :جِلْف اخلبز)  1(
 .رواه الترمذي)  2(
 .رواه الترمذي)  3(
 .رواه مسلم والترمذي)  4(
 .رواه الترمذي)  5(
 .رواه البخاري ومسلم والترمذي)  6(
 .رواه الترمذي)  7(
  .البخاري ومسلم والترمذيرواه )   8(
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يغرسها ،  إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ، فاستطاع أال تقوم حىت:( يعرب عن ذلك  لقد قال رسول اهللا 
   1)فليغرسها فله بذلك أجر

  .إن هذا لعجيب، فما فائدة الغرس حينذاك: قال زومير
وال يهمنا بعد عملنا هل استفدنا منه يف .. بذلك احلديث يأمرنا أن نعمل لوجه اهللا  إن رسول اهللا : قال أويس

  .. حياتنا أم مل نستفد 
ت يربينا على العمل اجلاد املخلص الذي حيقق النفع العام بغض إنه يربينا على القناعة بفضل اهللا، ويف نفس الوق

  .النظر عن استفادتنا منه
أن ننشغل بترف املترفني وغىن األغنياء عن حياتنا اليت قدر اهللا لنا أن نعيشها، ففي احلديث قال  وهلذا ينهانا 

 ) :لقِ ، فلينظل عليه يف املال والَخفُض نكم إىل مأحد انظروا : ( ويف رواية قال ،  2)ر إىل من هو أسفل منهإذا نظر
  )إىل من هو أسفل منكم ، وال تنظروا إىل من هو فوقكم ، فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهللا عليكم

كنت أصحب األغنياء فما كان أحد أكثر هما مين ، كنت أرى دابة خريا من : قال عونُ بن عبد اهللا بن عتبة 
  .وثوبا خريا من ثويب ، فلما مسعت هذا احلديث صحبت الفقراء فاسترحت دابيت ،

  
  
  
  

                                                
 .األدب رواه أمحد والبخاري يف)  1(
 .ومسلم رواه البخاري)  2(
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  االستعفافـ  3
  فهل من عالج غريه؟.. وعينا هذا : ض بعض احلاضرين، وقال

لقد مساه القرآن .. وهو نابع مما قبله .. أجل :  قام، وقال..  1)أبا ذر(قام رجل آخر عرفت بعد ذلك أن امسه 
للْفُقَراِء الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه ال يستطيعونَ ضرباً في الْأَرضِ يحسبهم الْجاهلُ ﴿ :ثىن على أهله، فقالتعففا، وأ

يخ نقُوا مفنا تمافاً وإِلْح اسأَلونَ النسال ي ماهبِِسيم مرِفُهعت فُّفعالت ناَء مأَغْنِييملع بِه 273:البقرة(﴾  رٍ فَإِنَّ اللَّه(  
 ناسا من األنصار سألوا رسولَ اهللا ففي احلديث أن .. أمته على هذا اخللق الرفيع  وقد رىب رسول اهللا 

لَن أدخره ما يكون عندي من خري ف: فأَعطَاهم ، مث سألوه فأَعطَاهم ، مث سألوه فأعطاهم ، حىت إذا نفذَ ما عنده ، قال 
وأوسع عنكم ، ومن يستعفف يعفُّه اهللا ومن يستغنِ يغنه اهللا ، ومن يتصبر يصبره اهللا ، وما أُعطي أحد عطاء هو خري 

   2)من الصرب
ضب رسولُ اهللا استعمل رجال من بين عبد األشهلِ على الصدقة ، فلما قَدم سأله بعريا منها ، فَغ ه أنوروي 

  الغضب يف وجهه رِفه ، وعهجو رمعيناه  - حىت اح به الغضب يف وجهه أن حتمر فرعمث قال  - وكان مما ي :

                                                
وقد روى عنه أنه وكان من السابقني األوائل لإلسالم، .. أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة أشري به إىل الصحايب اجلليل )  1(
 قـدم  مث ،فأقام ا حىت مضت بدر وأحد واخلنـدق  ،مث رجع إىل بالد قومه بعدما أسلم ،وقيل خامساً ،)نا رابع اإلسالمأ:( قال 

مث اسـتقدمه عثمـان    ،فلم يزل ا حىت ويل عثمان ،املدينة فصحبه إىل أن مات وخرج بعد وفاة أيب بكر إىل الشام على النيب 
وصلى عليه عبـد اهللا   ،الربذة فمات ا سنة اثنتني وثالثنيقد نفي إىل و.. بسبب ثورته على الترف واملترفني  لشكوى معاوية به

مقبل من الكوفة مع نفر من فضالء من أصحابه منهم حجر بن األدبر ومالك بن احلارث األشتر وفىت من  بن مسعود صادفه وهوا
  .األنصار دعتهم امرأته إليه فشهدوا موته وغسلوه وكفنوه يف ثياب األنصار

أبـو   :من هذا قيل :دفقال ابن مسعو ،وقد قيل إن ابن مسعود كان يومئذ مقبالً من املدينة إىل الكوفة فدعى إىل الصالة عليه
  )طوىب له.. أخي وخليلي عاش وحده ومات وحده ويبعث وحده :( وقال  ،فبكى بكاء طويالً ،ذر

ومايل ال أبكي وأنت متوت بفالة من األرض وليس عنـدي   :ختاطب أبا ذر قالتأا األشتر عن أم ذر عن بن املديين حدث ا
ال ميوت بـني  (: يقول وال تبكي فإين مسعت رسول اهللا  فابشري :قال ،زكثوب يسعك كفناً يل وال لك وال يد يل للقيام جبها

يقـول   وقد مات لنا ثالثة من الولد وإين مسعت رسول اهللا  ،)امرأين مسلم ولدان أو ثالثة فيصربان وحيتسبان فرييان النار أبداً
وليس أولئك النفر أحد إال وقد مات يف قريـة   ،)ليموتن رجل منكم بفالة من األرض تشهده عصابة من املؤمنني(: لنفر أنا فيهم

 :قـال  ،وأىن وقد ذهب احلاج وتقطعت الطريـق  :فأبصري الطريق وقلت ،واهللا ما كذبت وال كذبت ،ومجاعة فأنا ذلك الرجل
م كأم ينا هو أنا كذلك إذ أنا برجال على رحاهلبف ،فكنت أشتد إىل الكثيب فأنظر مث أرجع إليه فأمرضه :قالت ،اذهيب فتبصري

 :يا أمة اهللا ما لك؟ قلت امرؤ من املسلمني ميوت تكفنونه؟ قـالوا  :الرخم حتث م رواحلهم فأسرعوا إىل حىت وقفوا علي فقالوا
ففدوه بآبائهم وأمهام وأسرعوا إليه حىت دخلوا عليـه   :نعم قالت: قلت صاحب رسول اهللا  :أبو ذر قالوا :ومن هو؟ قالت

وليس من أولئك  ،)ليموتن رجل منكم بفالة من األرض تشهده عصابة من املؤمنني:(  قد قال رسول اهللا ، لهلم أبشروا :فقال
ولو كان عندي ثوب يسعين كفناً يل أو المرأيت مل أكفن إال  ،النفر أحد إال وقد هلك يف قرية ومجاعة واهللا ما كذبت وال كذبت

وليس من أولئك النفر أحـد إال   ، رجل منكم أمرياً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباًوإين أنشدكم اهللا أال يكفنين ،يف ثوب هو يل أو هلا
أنا أكفنك يا عم يف ردائي هذا ويف ثوبني يف غيبيت من غول أمي قـال أنـت    :وقد فارق بعض ما قال إال فىت من األنصار فقال

االسـتيعاب  : انظر( .وا عليه ودفنوه يف نفر كلهم ميانفكفنه األنصاري وغسله يف النفر الذين حضروه وقام :قال. .تكفنين يا بين
 )وغريه
 .رواه اجلماعة)  2(
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ما بالُ رجال يسألين أحدهم ما ال يصلح يل وال له فإن منعته كَرهت منعه ، وإنْ أعطيته أعطيته ماال يصلح يل وال (
  .1يا رسولَ اهللا ، ال أسألك منها شيئا أبدا: لرجل فقال ا )؟له

مث قال  ،فأعطاين ، مث سألته فأعطاين، مث سألته فأعطاين سألت رسولَ اهللا : حكيم بن حزام قال وروي أن 
مل يبارك  يا حكيم ، إن هذا املال خضر حلْو ، فَمن أخذَه بسخاوة نفسه بورِك له فيه ، ومن أخذه يأشراف نفسه :يل

يا رسولَ اهللا، والذي : فقلت : قال حكيم  ،)وكان كالذي يأْكلُ وال يشبع، واليد العلْيا خري من اليد السفلى له فيه،
منه  بلَبعثَك باحلق ال أرزأُ أحدا بعدك شيئا حىت أُفارِق الدنيا ، فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه عطاءه ، فيأْىب أن يق

يا معشر املسلمني إين أعرض على حكيم : شيئا ، مث إن عمر دعاه ليعطيه عطاءه ، فأىب أن يقْبلَ منه شيئا ، فقال عمر 
  .2حىت تويفَ حقَّه الذي له من هذا الفيء ، فيأبى أن يأخذه ، فلم يرزأْ حكيم شيئا أحدا من الناس بعد رسولِ اهللا 

ادللْين على بعري من املطايا أستحملُ عليه أمري : يل عبد اهللا بن األرقم قال : بيه قالزيد بن أسلم عن أوعن 
أتحب لو أن رجال بادنا يف يومِ حار غَسلَ لك : نعم مجل من إبل الصدقة ، فقال عبد اهللا بن اَألرقم : املؤمنني، فقلت 

فإمنا : يغفر اهللا لك ، لم تقُول مثل هذا يل ؟ قال : فَغضبت ، وقلت : ما حتت إزارِه ورفْغيه ، مث أعطاكه فشربته ؟ قال 
  .3الصدقة أوساخ الناس يغِسلُوا عنهم

: ، فسأله فأعطاه ، فلما وضع رجلَه على أسكُفَّة الباب ، قال رسولُ اهللا أن رجال أتى رسولَ اهللا وروي 
   4)أحد يسأله شيئا لو تعلمون ما يف املسألة ، ما مشى أحد إىل(

أنا ، فكان ال يسأل : ؟ فقال ثوبان  )ال يسأل الناس شيئا وأتكَفَّلُ له باجلنة من يكْفُلُ يل أن(  :قالوروي أنه 
  .5أحدا شيئا

ففي احلديث قال رسول اهللا .. وهكذا وردت األحاديث الكثرية حتذر من السؤال، وترغب يف العفة والقناعة 
 ) : ول ، يا ابن آدمتع نعلى كفَاف ، وابدأْ مب الملك ، وال ت رمسكَه شل خري لك ، وأن تذُلَ الفَضبأن ت إنك ،

    6)واليد العليا خري من اليد السفْلَى
ليس املسكني الذي ترده اُألكلة واألكلتان ، ولكن املسكني الذي ال يسأل الناس ، وال يفطنون به : (وقال
   7)فَيعطُونه
  8)حىت يأيت يوم القيامة(ويف رواية ) ال تزالُ املسألة بأَحدكُم ، حىت يلقي اهللا وليس يف وجهه مزعة حلم : ( قالو
املَسائل كُدوح يكدح ا لرجل وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ، ومن شاء تركه ، إال أن يسأل : ( قال و

                                                
 .املوطأمالك يف رواه )  1(
ومن يستغنِ يغنِه اهللا ، ومن يسـتعفف يعفُّـه اهللا،   ( السفلى : وزاد رزين بعد قوله .. رواه البخاري ومسلم والترمذي)  2(

 )، فما باملدينة أكثر منا ماال فاستغنيت ، فْأغناين اهللا
 .املوطأمالك يف رواه )  3(
 .رواه النسائي)  4(
 .رواه أبو داود)  5(
 .رواه مسلم والترمذي)  6(
 .داودرواه أبو )  7(
 .رواه البخاري ومسلم)  8(
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   1)الرجلُ ذا سلطان ، أو يف أمر ال جيد منه بدا
ألن يأخذ أحدكُم أحبلَه ، مث يأيت اجلبلَ فيأيت حبزمة من حطَب على ظهره فيبيعها ، خري له من أن يسأل : ( قالو

   2)الناس أعطَوه أم منعوه
ال تلْحفُوا يف املسألة ، فواهللا ال يسألين أحد منكم شيئا فتخرِج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره ، : (  وقال

  3)بارك له فيما أعطيتهفي
   4)- أو خدوش أو كُدوح  - من سألَ الناس ، وله ما يغنيه ، جاء يوم القيامة ومسألته يف وجهه خموش: (قال و

   5)من سأل الناس تكُّثرا ، فإمنا يسأل جمرا ، فليستقل أو ليستكثر: ( وقال
أتراه يتركه ميوت .. تاج الذي ال يفطن له الناس؟ إن نبيكم ذا قد ضيق واسعا، فمن للفقري احمل: قال زومير

  جوعا؟
يف األحاديث اليت ذكرا ينهانا عن السؤال  رسول اهللا ..  ليس هذا ما قصده رسول اهللا : قال أبو ذر

ويف  أو يلجأ إليها،.. أو يلجأ إليها من حاجة غري ضرورية .. والشحاذة اليت قد يلجأ إليها املرء من غري حاجة إليها 
  .أو يلجأ حني اضطراره إليها إىل من ال يستحق أن يلجأ إليه.. إمكانه أن يلجأ إىل غريها

  .. وهلذا وردت األحاديث تنظم السؤال، وجتعل له حمال حمدودا ال يتجاوزه 
 ال ، وإن كنت: (أسأل يا رسول اهللا ؟ قال : ابن الفراسي أن أباه قال لرسولِ اهللا فقد ورد يف احلديث عن 
   6)سائال وال بد ، فاسأل الصاحلني

ناقيت : ، قال قلت  )من سأل وله قيمة أو قية فقد أحلف) :قال رسولُ اهللا : قال : سعيد اخلدريوعن أيب 
  . 7فرجعت ومل أسأله ،الياقوتةُ هي خري من أوقية

من استغىن أغناه اهللا ، ومن (: لين ، وقال ، فأتيت وقَعدت فاستقبسرحتنِي أُمي إىل رسول اهللا : قالوعنه، 
اهللا ، ومن يسأل وله قيمةُ أو قية ، ققد أحلْف أعفَّه اهللا ، ومن استكفَى كفاه ةُ هي خري : فقلت  )استعفتناقيت الياقو

   8)من أوقية ، فرجعت ومل أسأله
لو أتيت : لي ببقيع الغرقَد ، فقال يل أهلي نزلت أنا وأه: أن رجال من بين أسد قال له : عطاء بن يساروعن 
، فَوجدت عنده رجال يسألُه ، وسألته لنا شيئا ؟ وجعلوا يذكرون من حاجتهم ، فأتيت رسولَ اهللا  رسولَ اهللا 

 ي من شئت ، فقاللَعمري ، إنك لَتعط: ال أجِد ما أعطيك ، فولّى الرجل وهو مغضب يقول : يقول ورسولُ اهللا 
                                                

أن يسأل الرجل سلْطَانا ، أو يف أمر  املسألة كَد يكُد الرجل ا وجهه ، إال(ويف رواية الترمذي ، رواه أبو داود والنسائي)  1(
 )ال بد منه 

 .رواه البخاري)  2(
 .رواه مسلم والنسائي)  3(
 .رواه أبو داود والترمذي والنسائي)  4(
 .رواه مسلم)  5(
 .رواه أبو داود والنسائي)  6(
 )أربعني درمها ل اهللا وكانت األوقية على عهد رسو( زاد هشام يف حديثه : قال أبو داود رواه أبو داود، )  7(
 .النسائيرواه )  8(
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، قال  )إنه لَيغضب علَي أن ال أجِد ما أُعطيه ، من سألَ منكم وله أوقية أو عدلُها ، فقد سأل إحلْافا(:  رسولُ اهللا 
قُدم بعد ذلك لَلَقْحتناَ خري من أوقية ، وكانت األوقيةُ أربعني درهما فَرجعت ومل أسأله شيئا ، فَ: اَألسدي ، فقلت 

  .1بشعري وزبيب ، فَقَسم لنا منه ، حىت أغنانا على رسول اهللا 
أقم حىت تأتينا : أسأله فيها ، فقال  حتملت حمالة، فأتيت رسول اهللا : قبيصة بن خمارق اهلاليل قالوعن 

رجل حتمل محالة ، فَحلَّت له املسألة : حد ثالثة ياقبيصة ، إنَّ املسألةَ ال حتلّ إال أل: الصدقةُ ، فنأمر لك ا ، مث قال 
: أو قال  - حىت يصيبها ، مث يمِسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ، فحلّت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش 

ا فاقة ، فحلّت له لقد أصابت فالن: ورجل أصابته فاقة ، حىت يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومه  - سدادا من عيش 
فما سواُهن من املسألة ياقبيصة سحت ، يأكلها  - سدادا من عيش : أو قال  - املسألة ، حىت يصيب قَواما من عيش 

   2)صاحبها سحتا
،  بلَى ، حلْس نلْبس بعضه: أما يف بيتك شيء ؟ قال : يسأله ، فقال  أن رجال من األنصار أتى النيب وروي 

من : بيده ، وقال  ائتين ما فأتاه ما ، فأخذها رسولُ اهللا : ونبسطُ بعضه ، وقَعب نشرب فيه من املاء ، قال 
 - مرتني أو ثالثا  - من يزيد على درهم ؟ :  آخذها بدرهم ، قال رسول اهللا ] أنا: [ يشتري هذين ؟ قال رجل 

اشترِ بأحدمها طعاما ، : فأعطامها إياه ، فأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري ، وقال أنا آخذمها بدرهمنيِ ، : قال رجل 
اذَهب : عودا بيده ، مث قال  فانبِذْه إىل أهلك ، واشتر باآلخر قَدوما فائْتين به ، فأتاه به ، فشد فيه رسولُ اهللا 

ل ، فجاء وقد أصاب عشرةَ دراهم ، فاشترى ببعضها ثوبا ، فاحتطب وبِع ، وال أرينك خمسة عشر يوما ، ففع
هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكْتة يف وجهك يوم القيامة ، إن املسألة ال :  وببعضها طعاما، فقال له رسولُ اهللا 

   3)لذي فقر مدقع ، أو لذي غُرم مفْظع، أو لذي دم موِجع: تصلُح إال الثالث 
وهو واقف بعرفة ، وأتاه أعرايب ،  - يف حجة الوداع يقول  مسعت رسولَ اهللا : قال: ي بن جنادةحبشوعن 

إنَّ (:  رسول اهللا : فأخذ بطرف ردائه ، فسأله فيه ، فأعطاه إياه ، وذهب به ، فعند ذلك حرمت املسألة ، فقال 
و دم موجع ، ومن سأل الناس ليثرِي به ماله ، كان مخوشا يف الصدقةَ ال تحلّ إال لذي فقر مدقع ، أو غُرم مفْظع ، أ

   4)وجهه يوم القيامة ، ورضفا يأْكله من جهنم، فمن شاء فليقلّ ، ومن شاء فليكْثر
نزلت  من نزلَت به فَاقَة فأنزهلا بالناس مل تسد فاقَته ، ومن ) :قال رسولُ اهللا : قال : عبد اهللا بن مسعودوعن 

   5)به فاقة فأنزهلا باهللا فيوشك اهللا له بِرِزقِ عاجِل أو آجل
خذه ، وإذا : فقال : أعطه من هو أَفْقَر إليه مين قال : يعطين العطَاَء ، فأقول  كان رسولُ اهللا : عمر قال وعن 

                                                
 .املوطأ وأبو داود والنسائيمالك يف رواه )  1(
 .رواه مسلم وأبو داود والنسائي)  2(
من يشتري هذا احللْـس والقَـدح ؟   : قَدحا وِحلْسا ، وقال  باع النيب : ( واختصره الترمذي، وقال ، رواه أبو داود)  3(

 .درمهني ، فباعهما منه من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل: ذْتهما بدرهم ؟ فقال النيب أَخ: فقال رجل
ينطلـق ـا   : أو قال  -وإين ُألعطي الرجلَ العطيةَ فَينطلق ا حتت إبطه ، وما هي إال نار( وزاد رزين ، رواه الترمذي)  4(

أىب اهللا يل البخـلَ ، وأبـوا إال   : ومل تعطي يا رسول اهللا ما هو نار ؟ فقال :  فقال له عمر -جاعلها يف بطنه ، وما هي إال نار 
 )أن يكون له شبع يومِ وليلة( ويف رواية ، )قَدر ما يغديه أو يعشيه: وما الغىن الذي ال تنبغي معه املسألة ؟ قال : مسأليت ، قالوا 

 )إما بموت عاجِل ، أو غىن عاجِل: اهللا له بالغين  أوشك( ويف رواية أيب داود ، رواه الترمذي)  5(
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فإن شئت كُلْه ، وإن شئت تصدق به ، وما  جاءك من هذا املال شيء وأنت غري مشرِف وال سائل ، فَخذه فَتموله ،
   1)فألجل ذلك كان عبد اهللا ال يسألُ أحدا شيئا ، وال يرد شيئا أعطيه(: ، قال سامل بن عبد اهللا )ال فال تتبِعةُ نفْسك

رِجاال ، فَبلَغه أن فقسمه ، فأعطى رِجاال ، وترك  - أو سيب  - أُتي مبال  عمرو بن تغلب أنَّ رسولَ اهللا وعن 
أما بعد ، فواهللا إين ألعطي الرجل، وأدع الرجل، والذي أدع (: الذي ترك عتبوا ، فحمد اهللا ، مث أثىن عليه ، مث قال 

جعل اهللا يف  أحب إيلَّ من الذي أُعطي ، ولكني أُعطي أقواما ملا أرى يف قلوم من اجلزعِ واهلَلَع ، وأكلُ أقواما إىل ما
    2)حمر النعم عمرو بن تغلب ، فواهللا ما أحب أن يل بكلمة رسولِ اهللا : قُلُوبِهم من الغني واخلري ، منهم 

ألسنا من فقراء املهاجرين ؟ فقال : مسعت عبد اهللا بن عمرو، وسأَله رجل، فقال : عبد الرمحن احلبلي قال وعن 
: فأنت من األغنياء، قال : نعم، قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم، قال : أوي إليها؟ قال أَلك امرأةٌ ت: له عبد اهللا

وجاء ثالثةُ نفَر إىل عبد اهللا بن عمرو، وأنا عنده، : قال أبو عبد الرمحن . .فأَنت من امللوك : فإنَّ يل خادما، قال 
ما شئتم، إن شئتم رجعتم : فقال هلم . .ال نفَقَة، وال دابة، وال متاعٍ: ٍء يا أبا حممد، إِنا واهللا ما نقْدر على شي: فقالوا

  إلينا، فأَعطيناكم ما يسر اهللا لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإِن شئتم صربمت، فإين مسعت رسولَ اهللا
  . 3فإنا نصرب، ال نسأَل شيئا: ، قالوا)اجلنة بأربعني خريفاإِن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إِىل (: يقول 

  
  
  

                                                
 .رواه البخاري ومسلم والنسائي)  1(
 .رواه البخاري)  2(
 .مسلم رواه)  3(
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  ـ الفضل 4
  فهل من عالج غريه؟.. وعينا هذا : ض بعض احلاضرين، وقال

 –وهو ما يرمي إليه .. أجل :  قام، وقال.. 1)عبد اهللا بن مسعود(قام رجل آخر عرفت بعد ذلك أن امسه 
فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من ﴿ :قال تعاىل ) .. فضال(وقد مساه القرآن الكرمي  –حضرة زومير 

  )اجلمعة(﴾ )10(فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثريا لَعلَّكُم تفْلحونَ 
نتشار يف األرض حبثا عن فضل باال - بعد ممارستهم للشعائر التعبدية  –ففي هذه اآلية الكرمية يدعو اهللا املؤمنني 

  .السعي واإلحسان: وهو بالنسبة للفقراء يشمل أمرين.. اهللا 
  :السعي
  .فحدثنا عن األول: قالوا
بل .. 2لقد ورد يف النصوص املقدسة الكثرية الدعوة إىل العمل باعتباره أشرف وسائل احلصول على الرزق: قال

رأوا بعض الصحابة ل اهللا جماهدا يف سبيل اهللا، ففي احلديث أن الساعي والضارب يف األرض حبثا عن فض اعترب 
ال تقولوا هذا ؛ فإنه إن : ( عليهم بقوله فرد رسول اهللا ! لو كان هذا يف سبيل اهللا :فقالوا شاباً قوياً يسرع إىل عمله،

ريين فهو سبيل اهللا، كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو يف سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخني كب
وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفُّها فهو يف سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل 

   3)الشيطان
فإن اجلالب إىل سوقنا كااهد يف سبيل اهللا، واحملتكر  ،أبشر:( بلفظ اجلهاد، فقال لبعض أصحابه بل صرح 

   4) يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهللا
ألن أموت بني شعبيت رجل أضرب يف :( هذه املعاين اليت ورد احلث عليها يف النصوص، فقالعمر وقد فهم 

ألن اهللا تعاىل قدم الذين يضربون يف األرض ؛ األرض أبتغى من فضل اهللا أحب إيل من أن أقتل جماهدا يف سبيل اهللا 
بونَ في الْأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه وآخرونَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ وآخرونَ يضرِ﴿ : يبتغون من فضله على ااهدين بقوله

 20من اآلية: املزمل(﴾ اللَّه(  
ومبا أن الكثري قد يستكربون على بعض األعمال ظنا منهم أا من األعمال اخلسيسة اليت ال تتنسب مع مكانتهم، 

                                                
وهـو   فضال وعقال، وقربا من رسول اهللا  الصحابة من أكابر عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل، أيبأشري به إىل )  1(

وصاحب سره، ورفيقة ، وكان خادم رسول اهللا ، ، وأول من جهر بقراءة القرآن مبكةاإلسالمبقني إىل من أهل مكة، ومن السا
وويل بعد وفاة الـنيب  . .وعاء ملئ علما: نظر إليه عمر يوما وقال. .يف حله وترحاله وغزواته، يدخل عليه كل وقت وميشي معه

 يف فيها عن حنو ستني عامافتو مث قدم املدينة يف خالفة عثمان،، بيت مال الكوفة.  
فإذا خرج من بيته عرف جريان الطريق أنه مـر،  ، من التطيب اإلكثاروكان حيب ، وكان قصريا جدا، يكاد اجللوس يوارونه

 )األعالم للزركلي: انظر( .حديثا 848له . .من طيب رائحته
 )رسائل السالم(من ) نمفاتيح املدائ(حتدثنا عن التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف رسالة )  2(
  .الطرباين يف الكبريرواه )  3(
  .احلاكمرواه )  4(
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  :عن نفسه وعن األنبياء عدم تعففهم عن أي عمل نافع وقد يكون ذلك سبب فقرهم، فقد أخرب 
نعم، كنت (: وأنت ؟ فقال : ، فقال أَصحابه )ما بعث اهللا نبيا إِال راعي غَنمٍ:( رسول اهللا قال ففي احلديث 

     1)أرعاها على قَرارِيطَ ألهل مكة
  2 )السالم كان يأكل من عمل يدهما أكل أحد طعاما خريا من عمل يديه إن نيب اهللا داود عليه :( وقال 

باحلنطة، وأمره أن يزرعها، فزرعها  ملا أهبط إىل األرض أتاه جربيل  أن آدم : 3اآلثار وقد ورد يف
  .وسقاها وحصدها ودرسها وطحنها وخبزها

  .. بزارا كان  إبراهيم أن و.. خياطا كان  إدريس وأن .. جنارا يأكل من كسبه كان   انوحأن و
ـبأ(﴾  وأَلَنا لَه الْحديد﴿ :فقال  داود هللا ذكر او وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَكُم ﴿ :، وقال )10من اآلية: س

، فكان يصنع الدرع ويبيع كل درع باثين عشر ألفا فكان )80:االنبياء(﴾  لتحصنكُم من بأْسكُم فَهلْ أَنتم شاكرونَ
  .قيأكل من ذلك ويتصد

  .يصنع املكاييل من اخلوص فيأكل من ذلك سليمان كان و
  - عليهم الصالة والسالم  –وهكذا سائر األنبياء . .جنارا زكريا كان و

  :اإلحسان
  .4فحدثنا عن الثاين.. حدثتنا عن األول : قالوا
يف مجيع أديان الدنيا لقد ورد يف الشريعة منظومة كاملة للتكافل االجتماعي بني املسلمني مل يوجد مثلها : قال
  .. وقوانينها 

وحسبكم من ذلك أن أقرأ عليكم من النصوص املقدسة اليت يقرؤها املسلمون صباح مساء لتعرفوا قيمة اإلنفاق 
ذلك اإلنفاق الذي جعل مجيع اتمعات اإلسالمية يف مجيع عصورها جمتمعات متضامنة متحدة ال .. يف سبيل اهللا 

  .وال وجود فيها لربوليتاريا، وال لربجوازيني.. فقريصراع فيها بني غين أو 
ذَلك الْكتاب ال ) 1(امل ﴿:- وهو يقرن التوجه إليه بالعبودية بالتوجه للمحتاجني مبا يسد حاجام  - قال تعاىل 

 نيقتلْمل دىه يهف بي2(ر (الةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينقُونَالَّذفني ماهقْنزا رمم)البقرة(﴾ )3(  
  )األنفال( ﴾)3(الَّذين يقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ  ﴿:وقال
بلِ أَنْ يأْتي يوم ال بيع فيه قُلْ لعبادي الَّذين آمنوا يقيموا الصالةَ وينفقُوا مما رزقْناهم سراً وعالنِيةً من قَ ﴿:وقال
  )إبراهيم( ﴾)31(وال خاللٌ
ونَ إِلَّا ابتغاَء وجه لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُِسكُم وما تنفقُ ﴿:وقال

  )البقرة( ﴾)272(من خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَنتم ال تظْلَمونَ اللَّه وما تنفقُوا 
  )ل عمرانآ(﴾ )92(لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ وما تنفقُوا من شيءٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليم  ﴿:وقال

                                                
 .رواه البخاري ومالك)  1(
 .رواه البخاري)  2(
  .30/246: املبسوط: انظر)   3(
 )التكافل(من هذه السلسلة، فصل ) عدالة للعاملني(باإلضافة لرسالة ) كنوز الفقراء(حتدثنا عنه بتفصيل يف رسالة )  4(
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الَّذين ينفقُونَ ) 133(ربكُم وجنة عرضها السماوات والْأَرض أُعدت للْمتقني وسارِعوا إِلَى مغفرة من  ﴿:وقال
 ِسنِنيحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظاِء ورالضاِء وري السل عمرانآ( ﴾)134(ف(  

 وهو خير إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاُء من عباده ويقْدر لَه وما أَنفَقْتم من شيٍء فَهو يخلفُهقُلْ  ﴿:وقال
 نيازِقسبأ( ﴾)39(الر(  

نبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَة مائَةُ حبة واللَّه مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَ ﴿:وقال
 يملع عاسو اللَّهاُء وشي نمل فاعض261(ي ( ال أَذىاً ونفَقُوا ما أَنونَ مبِعتال ي ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذ

مهرأَج مونَ  لَهنزحي مال هو هِملَيع فوال خو هِمبر دنالبقرة( ﴾)262(ع(  
  :حتث على اإلنفاق يف سبيل اهللا، وترغب فيه بكل الوسائل وعلى هذا اهلدي جاءت أحاديث رسول اهللا 

، مبا أنفقت  إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة كان هلا أجرها:(  ففي احلديث قال رسول اهللا 
   1)ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً، وللخازن مثل ذلك ، ولزوجها أجره مبا كسب 

ورجل قلبه ، وشاب نشأ يف عبادة اهللا ، إمام عدل . سبعة يظلهم اهللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظله :(وقال 
دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال أين  ورجل، معلق يف املساجد و ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه 

  2 )ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه، فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ، ورجل تصدق بصدقة ، أخاف اهللا
اللهم أعط : ويقول اآلخر ، ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها أعط منفقاًُ خلفاً : (وقال

  3 )تلفاً ممسكاً
يا عبد اهللا هذا خري  - يعين اجلنة  - من أنفق زوجني من شيء من األشياء يف سبيل اهللا دعي من أبواب : (وقال

ومن كان من أهل ، ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد ، فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة 
  4 )م دعي من باب الصيام وباب الريانومن كان من أهل الصيا، الصدقة دعي من باب الصدقة 

   5)من أنفق نفقة يف سبيل اهللا كتبت له بسبعمائة ضعف: (وقال
   6)صدقة وصلة: وعلى ذي الرحم اثنتان ، إن الصدقة على املسكني صدقة : (وقال
: قيل ، )يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق(: أرأيت إن مل جيد ؟ قال: قيل ، )على كل مسلم صدقة: (وقال

يأمر باملعروف أو (: قال، أرأيت إن مل يستطع ؟ : قيل له  ،)يعني ذا احلاجة امللهوف(: قال ، أرأيت إن مل يستطيع ؟ 
   7 )ميسك عن الشر فإا صدقة(: قال ، أرأيت إن مل يفعل ؟ : قال ، )اخلري

وتعني الرجل ،  صدقة تعدل بني اإلثنني، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل سالمي من الناس عليه صدقة : (وقال

                                                
 .رواه البخاري ومسلم ) 1(
 .رواه البخاري ومسلم)  2(
 .رواه البخاري ومسلم)  3(
 .رواه البخاري ومسلم)  4(
 .النسائيرواه )  5(
 .وابن ماجة النسائيرواه )  6(
 .رواه البخاري ومسلم)  7(
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 ،وكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة ، أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، يف دابته فتحمله عليها 
  1)ومتيط األذى عن الطريق صدقة

وإن كانت ، إال أخذها الرمحن بيمينه  - وال يقبل اهللا إال الطيب  - ما تصدق أحد بصدقة من طيب : (وقال
 2 )كما يربي أحدكم فلوه أوفصيله، فتربو يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل ، رةمت

أن تصدق وأنت صحيح (: يا رسول اهللا أي الصدقة أعظم أجراً ؟ قال : فقال ، جاء رجل إىل رسول اهللا و
الن كذا وفالن كذا وقد كان لف: وال تمهلِ حىت إذا بلغت احلُلقُوم قلت ، وتأمل الغين ، ختشى الفقر ، شحيح 
   3)لفالن

***  
نوبة أشبه بنوبات ) صمويل زومير(من حديثه إىل هذا املوضع حىت أصابت ) عبد اهللا بن مسعود(ما وصل 

فقد أخذ يصيح بصوت عال مألين رعبا، يف احلني الذي كانت أطرافه مجيعا تتحرك حركات كثرية ال .. الصرع
  .إرادية

ملاذا متألون .. ملاذا تكدرون حيايت .. ملاذا تتبعونين حيث سرت .. اغربوا عين : قولهوقد كان مما مسعته منه 
  .ملاذا متألون يقظيت بأحاديثكم املنتنة.. أحالمي بالكوابيس

  ..أسرع إليه وكيله، وراح يهدئه، فلما مل يستجب، راح حيقنه حبقنة كبرية
هذه هي حاله دائما كلما مسع أحاديث : الة، فقالاقتربت من الوكيل، ورحت أناجيه متسائال عن سر هذه احل

  .. عن اإلسالم 
وقد نصحه بعضهم بأن يلتمس أشعة .. لقد ذهب يعاجل داءه يف كل مستشفيات العامل لكنه مل حيظ بأي عالج 

لكنه كان يرفض ذلك كل حني، .. من مشس حممد ليستدفئ بنورها، ويتنعم بضيائها، وأخربه أا عالجه الوحيد 
واجلنون أفضل .. إا أشعة حارقة .. وال أطيق حتمل تلك األشعة .. أنا أطيق اجلنون .. ال .. ال : ان يقول يلوك
  .منها

  فما الذي مينعك أنت منها؟: قلت للوكيل
وال ميكن ألحد من الناس أن يعيش .. ولكين أشعر أن هذا الرجل هو شقي الثاين .. لست أدري : قال الوكيل
  .اينمن دون شقه الث

قال ذلك، مث انصرف عين ليتركين أتأمل يف تلك اجلموع، وأتأمل تلك األنوار العظيمة اليت كانت تتنزل عليهم 
  .من تلك الشمس اليت هي رمحة اهللا للعاملني

   

                                                
 .رواه البخاري ومسلم)  1(
 .رواه البخاري ومسلم)  2(
 .رواه البخاري ومسلم)  3(
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  سابعا ـ املستضعفون
قد سار  1)هعام آحاد(سرت إىل ضاحية منعزلة عن املدينة مسعت أن أحد أصحابنا، وهو .. يف اليوم السابع 

  .إليها، لينقل إىل شباب املدينة جتربته يف إخراج قومه من املستضعفني من االستضعاف
وقبل أن ..  ودعواه قبل أن أنقل لك نص دعايته 2ال شك أنك ال تعرف هذا الرجل، ولذلك دعين أحدثك عنه

وقدرته العظيمة على  ،ضعفنيبعض ورثة النبوة، مما مألين قناعة برمحة اإلسالم باملستأنقل ما أجيب به من طرف 
  .إخراجهم من وهم االستضعاف

 يعد كما احلديث، العربية أدب يف واملفكرين الكُتاب وهو أحد أهم.. يهودي  روسي كاتب )هعام آحاد(
 كل عباءته حتت من خرج والذي الصهيوين، للفكر احلقيقي يعتربه البعض املؤسس بل..  الثقافية الصهيونية فيلسوف

  . فيش هارولد إىل وانتهاًء ،بوبر مارتن من ابتداًء العلمانيني منهم، خصوصاً الصهاينة، فكرينامل
 ودرس األوربية اللغات بعض وتعلَّم التنوير حركة أدب وقرأ العلوم فدرس بنفسه، نفسه هعام آحاد ثقَّف

 جون أعمال على عرفه الذي ساريفبي الروسي املفكر أعمال خالل من روسيا يف الوضعية بالفلسفة فتأثر ..الفلسفة
 األثر أبعد هلما كان الداروينية العضوية وفلسفته سبنسر هربرت ولكن لوك، بفلسفة كذلك تأثر وقد ..ميل ستيورات

 يف شأنه عميقاً، تأثراً وهردر نيتشه بفلسفة تأثر كما ..قلبه إىل املفكرين أقرب سبنسر يعد نفسه هو وكان تفكريه، يف
 واليهودية النيتشوية أن زعمه يف بنيتشه هعام آحاد تأثر عمق ويتجلى..  اليهود واملثقفني املفكرين من كثري شأن هذا

  .صنوان
  .. 4وقد كان ال يفهم من فكر نيتشة إال ما يريد.. وفكر نيتشة .. 3وقد كان يف مجيع أحاديثه ال هم له إال نيتشة

وقد كان موضوع حديثه هو ما .. الناس خيطب فيهم بقوة وشدة وبني عامة.. رأيته يف السوق .. يف ذلك اليوم 
  .. فلم يكن يتحدث إال عن نيتشة، وما يفهمه من فكر نيتشة .. أعرفه عنه 

                                                
 بل ذكر املسريي أنه أحد أهـم ، وهو كاتب يهودي،  Ahad Ha-am) 1927-1856( هعام إىل آحاد أشري به)  1(

 للفكـر  احلقيقـي  يعتربه البعض املؤسس بل..  الثقافية الصهيونية فيلسوف يعد كما احلديث، العربية أدب يف واملفكرين الكُتاب
 ما لكنه األساسي، مفكرها وأصبح صهيون أحباء مجاعة إىل فانضم ين،الصهيو النشاط ميدان إىل هعام آحاد نزل وقد. .الصهيوين

 وقـد  )الطريق هو هذا ليس( بعنوان مقال يف وذلك فلسطني يف التسللي االستيطان إىل الداعية اجلمعية هذه سياسة انتقد أن لبث
 الدولـة ( األخرى، مقاالته أهم ومن. 1893و 1891 عامي لفلسطني زيارتيه بعد كتبهما نقديتني بدراستني األول مقاله عزز

 .وسنرى سر اختياره خالل هذا الفصل.. )1904( )والروح اجلسد(و) 1897( )اليهودية واملسألة اليهودية
  .للمسريي) املوسوعة اليهودية(منقولة بتصرف من ) هعام آحاد(املعلومات اليت سنذكرها هنا عن )  2(
  .من هذه السلسلة) سالم للعاملني(فكره يف رسالة  ذكرنا نيتشة واألسس اليت يقوم عليها)  3(
 فلسـفة  وهي الفلسفية، أعماله يف توجد نيتشه ففلسفة ..نيتشه وفلسفة النيتشوي الفكرذكر املسريي أن هناك فرقا بني )  4(

 اسـتنبطها  متكاملة، شبه ةمنظوم فهو النيتشوي الفكر أما ..وانونة والعاقلة واخلسيسة النبيلة األفكار من الكثري حتوي متناقضة
 األفكـار  تاريخ دراسة يفواملهم . .الفلسفية نيتشه أعمال يفوق ما والشيوع الذيوع من وحققت نيتشه أعمال من الغريب اإلنسان

 الذين بل نيتشه، أعمال من واحدة صفحة يقرأوا مل ممن النيتشويني من الكثري فهناك. الفلسفية أعماله وليس ،النيتشوي الفكر هو
 كـان  عشر، السابع القرن يف ظهوره حلظة منذ اإلمربيايل، فاخلطاب. .واحداً حرفاً نيتشه خيط أن قبل النيتشوية مواقفهم اختذوا
 )انظر املوسوعة اليهودية، للمسريي. (نيتشوياً خطاباً
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وأنا فخور ذا ) .. أحد العامة(العربية وهي تعين بلغتنا .. هعام  آحادأنا .. امسعوين : وكان مما مسعته منه قوله
ففي اعتقادي أن العامة إذا ما تسلحوا بسالح القوة يصريون السوبرمان الذي ميكن .. حيمله االسم، وذا املعىن الذي 

  ..أن حيرك العامل أمجع 
 من األخالق إىل االحتكام ألن ..األخالق إىل حيتكم وال .. البشر ضعف من يشكو ال الذي السوبرمانذلك 

 ميلوهي ليست سوى .. القوة إرادة على قائما كوني أن ينبغي فالسلوك. .األقوياء شيم من وليس ،الضعفاء شيم
  .أهوائه يف والتحكم غريه على للسيطرة اإلنسان

 بأسلوب للسلطة مسعاه حتقيق على قدرة من مباله والتفوق الكمال من جديد نوع إىل يسعى سوف والسوبرمان
   .الضعفاء بأسلوب ال األقوياء،

  :فعنده جتدون كل احللول..  نيتشة فليس هناك حل إال.. امسعوا أيها املستضعفون 
وافق (اإلنسان جاء إىل احلياة ليتمتع مبا فيها، وكل ما يهيء له طريق التمتع فهو خري :( قال نيتشة  االجتماعففي 

ن يف الناس سادة وعبيدا، وعلى العبيد أ، وما يقال عن تساوي اخللق بعضهم مع بعض خطأ، بل احلق ) احلق أو خالفه
  )سائل الراحة للسادةن يهيئوا وأ

ن يستثمر القوي الضعفاء بأقل ما ميكن، وأن حياول كل مكار خداع السيطرة على أالبد : (ويف االقتصاد قال
  )اآلخرين يف هذا اال

ن اجلزء األقل إن اجلزء األعظم من فطرة اإلنسان التعدي والظلم، وإواألخالق من الضعف؛ :( قال  األخالقويف 
  )ن يتبعأفة، واجلزء األعظم هو الذي جيب هو العقل والعاط

  )ن ميارس اإلنسان كل نوع من أنواع اإلجرام ليعيش يف رفاه وسعادةأوالبد :( وقال 
وعلى هذا األساس فالسياسة تقوم على خدمة األقوياء وسحق الضعفاء وكل ما هناك من :( ويف السياسة قال 

  )ستضعفنيالدين واألخالق فإمنا هو وسيلة للسيطرة على امل
وليس هو .. وهكذا يف كل الشؤون كان نيتشة حكيما عاقال أعطى البشرية احلل الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة

  .القوة اليت ال يقهرها شيء) .. القوة(إال شيء واحد هو 
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  ـ التوكل 1
اجلمع،  قامت امرأة من..  مما حكيت لك بعضه بعد أن أى آحاد هعام حديثه عن القوة، وعن السوبرمان

: بصوت جهوري قوي قامت، وقالت..  1 )أم البنني(كانت ممتلئة بالقوة واحلياة، وقد عرفت بعد ذلك أن امسها هو 
  .. فال ميكن لإلنسان أن يتحقق بإنسانيته ما مل يتحقق بالقوة اليت تستدعيها إنسانيته .. ما أمجل ما دعوتنا إليه 

القوة اليت ال .. لم تر بصريتك احملل الصحيح الذي جتد فيه القوة ف.. ولكنا مع ذلك نرى أن التوفيق أخطأك 
  .2، وال يعجزها شيءيغلبها شيء

  .وال ينبغي لعاقل أن خيالفك فيه.. وهذا شيء مجيل ... بالنفس لقد دعوتنا إىل الثقة
 ل صورة الصامدوالذي حيم.  .مطمئن وجنان ثابتة خبطوات ميشي الذي.. أو السوبرمان .. ودعوتنا إىل اإلنسان 

 ..كبوة أي بعد النهوض جييد الذي ذلك وصورة ..الصعاب رغم املتفائل املبتسم وصورة ..الفنت أعاصري وجه يف
  ..يتردد وال يتلفت ال هدفه حنو ميشي الذي ذلك وصورة

  .يهاعل حياته واقع يغير لو واحد منا يود وكل ميتلكها، أن منا يطمح واحد كل وكل هذه الصور صور مجيلة؛
ومع غنانا .. فنحن مع قوتنا ضعاف .. فسنقع يف الوهم .. ولكنا مع ذلك نرى أن هذه الصور لو اقتصرنا عليها 

  .. ومع ذاتيتنا تابعني .. فقراء
  .. لقد علمنا ربنا هذا 
وقال ) .. 1: اإلنسان(ا ﴾ مذْكُور شيئًا يكُن لَم الدهرِ مّن حني اإلنسان علَى أَتى ﴿ هلْ:لقد خاطبنا يقول 

ضعيفًا  اإلنسانُ ﴿ وخلق:وقال لنا ) .. 15: فاطر(الْحميد ﴾  الْغنِي هو واللَّه اللَّه إلَى الْفُقَراُء أَنتم الناس أَيها ﴿ يا:لنا
).. الكهف(﴾ )24.. (اللَّه يشاَء أَن إالَّ) 23( غَدا ذَلك فَاعلٌ إنِّي لشيٍء تقُولَن ﴿ وال:وقال لنا ) .. 28: النساء(﴾ 

  )5: الفاحتة(نستعني ﴾  وإياك نعبد ﴿ إياك:وقال لنا 

                                                
اطمة الزهراء عليها السـالم،  تزوجها بعد وفاة ف -رضي اهللا عنه  –علي بن أيب طالب هي زوجة أشري به إىل أم البنني، و) 1(

فاطمة بنت حزام من قبيلة بين كالب، وهي أخت لبيد الشاعر كانت امرأة شريفة ومن أسرة وهي . .وقد خطبها له أخوه عقيل
  .وكانت تبدي حمبة فائقة ألوالد الزهراء عليها السالم. أصيلة ومعروفة بالشجاعة

الكامل البـن  (اهللا، عثمان، استشهدوا بأمجعهم مع احلسني يف يوم الطف بدالعباس، جعفر، ع: أجنبت من علي أربعة أبناء هم
  ).72:1أدب الطف 333:3األثري

دأبت بعد استشهاد أبنائها على الذهاب يوميا إىل البقيع وتأخذ معها أبناء العباس، وتندب أبناءها وكانت نساء املدينة يـبكني  
حينما كانت النساء يعزينها باسم أم البـنني،  ) 510:1سفينة البحار(من الشعرأيضا لبكائها، وكانت ترثي ولدها العباس بقصائد 

  :كانت تقول
  تذكريين بليوث العرين= ال تدعوين ويك أم البنني
  واليوم أصبحت وال من بنني= كانت بنون يل أُدعى م

أصبحت تدعى من بعـد والدـم بـأم    كانت هذه املرأة اجلليلة أم الشهداء األربعة تسمى قبل والدة أبنائها بفاطمة؛ ولكن 
 )موسوعة عاشوراء: انظر( .سنة19سنة، وجعفر 21سنة، وعثمان 25سنة، وعبداهللا 34البنني، كان عمر العباس 

.. يف جملة البيان) بالنفس الثقة مع وقفه(بعنوان ) كردي اللطيف عبد بنت فوز(رجعنا يف هذا احلديث ملقال مجيل كتبته )  2(
 .بالطريقة اليت تعودنا عليها يف هذه السلسلة وقد تصرفنا فيه



 189

 بيدك، ناصييت أمتك، وابن عبدك، وابن عبدك إين اللهم:( وحنن نتوجه إىل اهللا بالدعاء .. وعلمنا نبينا أن نقول 
  ..يل فاغفر بذنيب وأبوء علي بنعمتك أبوء. .حكمك يفَّ ماضٍ

  .أعلم وال تعلم فإنك بقدرتك وأستقدرك بعلمك أستخريك إين اللهم
  .بك إال يل قوة وال حول ال اللهم
  .وقوتك حولك إىل وقويت حويل من أبرأ إين اللهم
  .حيليت وقلة قويت ضعف إليك أشكو إين اللهم
  .هلَكفأَ ذلك من أقل وال عني طرفة نفسي إىل تكلين ال اللهم
   1)دينك على قليب ثبت القلوب مقلب يا اللهم

إن هذه النصوص وغريها كثري ترفع عنا حجاب الوهم الذي جيعلنا نشعر من أعماق نفوسنا بالقوة الكاذبة اليت 
  .. تفصلنا عن ربنا وعن حقيقتنا 

 وفقرها، بعجزها املقدسة، مث تعترف النصوص هذه على تترىب اليت ولذلك فإن النفس الكاملة القوية هي النفس
قرحبط فتعجز االعتراف هذا حدود عند تقف ال ولكنها ..وذهلا بضعفها وتا تطلب وإمنا وتكسل، وتا، من قور 

  .املزيد فوق ويعطيها احلديد، هلا ويلني يريد، ما على القدرة بكلمة واحدة يهبها ملن وتتذلل وتعمل وتسعى
  :ا والترقي النفس، مع التعامل يف اإلسالم طريقة هي ـ أحبة يا ـ هذه

 والفقر واالحتياج النقص على وفطرها ضعف، على وجبلها عدم، من اهللا خلقها فقد حبقيقتها؛ إا تبدأ فتعرفها
  .إليه

 خلق أكرم هذه صفاا برغم لتكون عليه، الذي جبلت والفقر الضعف هذا من يرفعها الذي املنهج مث تدهلا على
   ..أمجعني  اهللا

 من وحتذيرها به، تشتبه غواية طرق بتزيني املستقيم اهللا طريق عن إضالهلا يريد الذي بعدوها مث هي تذكرها
  .مراغمته طرق وبيان اتباعه،

 من وتطلب وقوا، حوهلا من وتتربأ اهللا، إىل وذهلا بفقرها النفس فيه تعترف منهج - كما ترون  –إن هذا املنهج 
  .ويعليها ويكرمها جالله، جل فيعطيها وتسديده، وتوفيقه وقوته عونه موالها

 عليه؛ جبلها ما شر ويقيها ويعطيها، ليغنيها خبالقها فيه وتستعني واحتياجها، النفس بضعفها فيه تعترف إنه منهج
  .ويرضيها ويسددها ويهديها، فيقبلها

 العدو ذلك شر وتدفع منه، برا فتستعيذ ليغويها؛ ا صاملترب لعدوها االستعداد أهبة النفس فيه تتخذ وهو منهج
 وهو ومحاهم وكفاهم رم أعاذهم فقد املخلصني؛ اهللا عباد عن مدحورة قدراته وإذا ضعيف، كيده فإذا هلا؛ شرع مبا

  .النصري ونعم املوىل، فنعم موالهم؛
  )78: القصص(عندي ﴾  علْمٍ علَى تهأُوتي ﴿ إنما:قارون الذي راح يصيح بكربياء  منهج يضاد منهج وهو

  1 )كابر عن كابراً ملكناه إمنا:( واألقرع اللذان راح يصيحان  األبرص منهج ينابذ وهو منهج
                                                

 .هذه األدعية وردت يف حمال خمتلفة، وهي من الشهرة حبيث مل حنتج إىل توثيقها)  1(
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  .وكربياءه عظمته ينازعه أو بنعمه، ورباه خلقه الذي لربه مبيناً خصيماً يكون أن صاحبه يتربأ وهو منهج
 حيتاج ال الذي السوبرمان الرجل سنخرج(: )نيتشه( زعيمه يقول الذي )القوة( مذهب مع يتوافق ال وهو منهج

  !اإلله لفكرة
 بعدهم، ومن وجرندر، باندلر فكرة ومطبقي الربامجايت، ومذهبه) جيمس وليام الثيوصويف( يصادم وهو منهج

  )...قدري أجلب أنا... غين أنا.... قادر أنا.... أستطيع أنا(: وغريهم ممن يصيح كل حني
﴾ )139( .. الْأَعلَونَ وأَنتم تحزنوا ولَا تهِنوا ولَا﴿ :ولكن اهللا تعاىل خاطبنا بقوله : بعض املستمعني قائال صاح

  )آل عمران(
 ولَا تهِنوا ولَا﴿ :لقد قال اهللا تعاىل .. فكالم ربنا يؤخذ مجيعا .. ال تقطع اآلية : نظرت إليه أم البنني، وقالت

 العلو، يستمد لقد ربط اهللا العلوم باإلميان، فمنه) .. آل عمران(﴾ )139( مؤمنِني كُنتم إِنْ الْأَعلَونَ وأَنتم تحزنوا
  .الرفعة حتقق منه والطلب اإلحلاح وبدوام

﴾ )35( أَعمالَكُم يتركُم ولَن معكُم واللَّه الْأَعلَونَ وأَنتم السلْمِ إِلَى وتدعوا تهِنوا فَلَا﴿ : :وقال يف آية أخرى 
  ) حممد(

  .فال ميكن ملن مل يكن اهللا معه أن يظفر بأي علو، أو حيلم بأي رفعة.. لقد ربط اهللا العلو يف هذا مبعية اهللا .. انظر 
    2)الضعيف املؤمن من اهللا إىل وأحب خري القوي املؤمن:( قال  ولكن رسول اهللا : قام آخر، وقال

 قوي هو وإمنا .. شخصيته مبقومات وال نفسه، عند من قوياً ليس القوي املؤمن: نظرت إليه أم البنني، وقالت
  .احلقة موعوداته يف وثقته يديه، بني وتذهللا إليه وافتقاره بربه، الستعانته
 ربِّي معي إنَّ الَّ﴿ كَ:وراءه  والعدو البحر أمام ـ السالم عليه ـ موسى من القوة كلمات - يا أخي  – تأمل

  .. ) 62: الشعراء(سيهدينِ ﴾ 
 وإمنا! أعطي ما العادات وخوارق املعجزات من أُعطي وقد بنفسه، ـ مل يثق والسالم الصالة عليه فموسى ـ

 يستطيعها ال قدرات اخلشبية لعصاه جيعل بل البشرية، اإلمكانات فوق جيعله أن يستطيع الذي على بتوكله ثقته كانت
  .السحرية الطقوس أساطني

إن هذه الكلمات تفسر سر ) .. تعجزن وال باهللا استعن:( يف احلديث الذي ذكرته  قوله  ـ أخي ـ تأمل
  .إا قوة مستمد من إميانه واستعانته بربه.. قوة املؤمن 
 أيقظ: يقل ومل. .كنفس قدرات ختيل: يقل مل.. والفاعلية  اإلجيابية منهج على أمته يريب  احلبيب كلمات إا
 ومهية؛ برجمةً وبرجمه إجيابية، برسائل لديك الالواعي وخاطب الواعي نوم: يقل ومل. .وأطلقه داخلك يف الذي العمالق

  )تعجزن وال باهللا استعن:(  إميانية بعبارات عقلية خماطبة وخاطبك الربانية، الطريقة إىل  دعاك وإمنا
 وأنت جهول، ظلوم ضعيف بنفسك فأنت وإمكاناتك؛ قدراتك إىل بالنظر نتعجز وال عليه، وتوكل به فاستعن

  .غين باهللا أنت ..قادر باهللا أنت ..عزيز باهللا
                                                                                                                                 

 .رواه البخاري ومسلم.. إشارة إىل حديث األبرص واألقرع واألعمى )  1(
 .رواه أمحد ومسلم والنسائي)  2(
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  ـ اإلميان 2
ولكنه ال يصلح .. كل ما ذكرته مجيل .. مجيل .. مجيل : بعد أن أت أم البنني حديثها، قام آحاد هعام، وقال

ولكنه ال يصلح أن ختاطيب به .. أو موعظة يف الكنيسة .. صلح خطبة يف املسجد كالمك ي.. إال ملن يعتقد ما تعتقدين 
والدين كما .. فاحلياة اليت تستند إىل اهللا حياة مملوءة بالضعف واجلنب والعجز والكسل .. يف حمافل احلياة األخرى 

  .ا حتررت منهوال ميكن أن تتحرر الشعوب إال إذ) .. أفيون الشعوب(النظريات العلمية  أحدثتقول 
أنت : ، وقالت 1)مسية(أرادت أن تقوم أم البنني للحديث، فأشارت إليها امرأة أخرى علمت بعد ذلك أن امسها 

  وأنه ال ميكن للمستضعف أن خيرج من ضعفه ما دام يرتدي لباس اإلميان؟.. تدعي أن اإلميان مناقض للقوة 
وكل الدراسات النفسية واالجتماعية .. ء يقولون ذلك وكل العقال.. أنا أقول ذلك .. أجل : قال آحاد هعام

  .تؤيد ذلك
والرباهني اليت تدلك على أنه ال ميكن .. فامسع مين إذن الرباهني اليت تدلك على أن القوة بنت لإلميان : قالت مسية

  .لإلميان الصحيح أن يولد إال القوة الصحيحة
 شائك إليها الطريق ولكن كثرية، وأهداف عريضة، آمال ياةاحل يف لإلنسانأن ... وكلكم تعلمون ..  2أنت تعلم

 غرو فال أنفسهم، البشر من وبعضها فيها، اهللا وسنن الطبيعة من بعضها كثرية، واملعوقات متنوعة، والعقبات وطويل،
  .واآلمال األهداف وحيقق واملعوقات اآلالم على ليتغلب متواصل، وعمل دائب، جهاد يف اإلنسان يظل أن

 الصعاب، أمامه وتقهر العقبات، له وتذلل بيده، وتأخذ أزره، وتشد ظهره، تسند قوة إىل اإلنسان حاجة أشد وما
  ..الطريق له وتنري

  .باهللا اإلميان ورحاب العقيدة، ظالل يف إال املنشودة القوة هذه وليست
 اهللا، عذاب إال خيشى وال اهللا، لفض إال يرجو ال فاملؤمن الروح، وقوة القوة، بروح ميدنا الذي هو باهللا اإلميان

 عزيز ..والذهب بالفضة خزائنه متج مل وإن غين ..سالح يديه يف يكن مل وإن قوي إنه. .اهللا جنب يف بشيء يبايل وال
  .مكان كل من املوج ا وأحاط احلياة، سفينة اضطربت وإن راسخ ..وأتباع عشرية وراءه يكن مل وإن

  )اجلبال بدعائكم لزالت معرفته حق اهللا عرفتم لو:( اآلثار ويف والرياح، ملوجوا البحر من أقوى بإميانه فهو
 بالضعفاء أشقاه وما أبنائه، من الراسخني باألقوياء اتمع أسعد وما كله، اتمع لقوة مصدر الفرد يف القوة وهذه
  .راية م ترتفع أو ضة، م تقوم وال عدواً، خييفون وال صديقاً، ينصرون ال الذين املهازيل،

أنت تطلقني الدعاوى إطالقا يف الوقت الذي تزعمني فيه أن لديك : بصوت عال، وقال آحاد هعامضحك 
  .الرباهني على ما تقولني

  .. ويعيه كل من حيضر معنا .. فسأحدثك حديثا تعيه .. اصرب : قالت مسية
وأنه ال ميكن لقوة من القوى أن تستمر يف .. ا وأنتم تعلمون مجيعا أن القوة حتتاج إىل حمرك حيركه.. أنت تعلم 

                                                
وكانـت   اإلسـالم،  يف شهيدة ولأ وهى - عنهما اهللا رضي - ياسر بن عمار مأ ، وهي)مسية بنت خياط(أشري به إىل )  1(
 .مع أهل بيتها مجيعا باجلنة ، وقد بشرها رسول اهللا وجل عز اهللا يف املعذبات من ، وهياملغرية بن حذيفة ىبأل موالة
 .للدكتور يوسف القرضاوي) اإلميان واحلياة(رجعنا يف هذا املبحث إىل كتاب )  2(
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  .حركتها ما مل يكن لديها هذا احملرك
  .ذلك صحيح.. أجل : قالوا

وتعلمون أن احلركة القوية وحدها ال ميكن أن نعتربها حركة قوية إجيابية ما مل تكن موجهة الوجهة : قالت مسية
  .الصحيحة النافعة

من القوة اليت يوجهها صاحبها يف غري حملها، ألنه ال جيين من تعبه غري  وحنن مجيعا نسخر.. ذلك صحيح : قالوا
  .العلقم والصرب واداد القوى

فسأبرهن لكم على أن اإلميان هو الذي ميلك مصادر القوة وحمركاا، كما أنه ميلك .. بناء على هذا : قالت مسية
  . ة بناءة نافعة ال قوة هدامة ضارةاملعاين اليت توجه القوة الوجهة الصحيحة اليت جتعل منها قو

   :املصادر
  .عن مصادر القوة اليت حيملها اإلميان.. فحدثينا عن األول : قالوا
 به، يؤمن الذي الكبري، العلي اهللا من قوته فاملؤمن يستمد) .. اهللا(أول مصدر من مصادر قوة املؤمن هو : قالت

  .. املبطلني  وخاذل املؤمنني، ناصر وأنه كان، حيث معه أنه ويعتقد عليه، ويتوكل
وهلذا رد اهللا على املنافقني الذي اعتربوا املؤمنني مغرورين بسبب الطموحات العظيمة اليت كانوا حيملوا، 

 حكيم عزِيز اللَّه فَإِنَّ هاللَّ علَى يتوكَّلْ ومن دينهم هؤلَاِء غَر مرض قُلُوبِهِم في والَّذين الْمنافقُونَ يقُولُ إِذْ﴿ :فقال
  .وتدبريه حبكمته اعتصم من يضيع ال حكيم عليه، توكل من يذل ال فهو سبحانه عزيز ﴾)49(

 اللَّه لَىوع بعده من ينصركُم الَّذي ذَا فَمن يخذُلْكُم وإِنْ لَكُم غَالب فَلَا اللَّه ينصركُم إِنْ ﴿:وقال خياطب املؤمنني
  )عمران آل(﴾)160( الْمؤمنونَ فَلْيتوكَّلِ

 استسالم ليس - اإلميان مثار من وهو -  اهللا على إن هذه اآلية الكرمية كغريها من اآليات تعلمنا أن التوكل
 ديالتح بروح ومتلؤه املقاومة، بقوة املؤمن تغمر نفسية، وشحنة حافز، معىن إنه. .كسول استرخاء أو متبطل،

  .الشماء واإلرادة الصارم، العزم فيه وتشحذ واإلصرار،
والذين جعلهم توكلهم على رم .. الكرمي يرسخ هذه املعاين فينا عرب قصص أولياء اهللا ورسله  والقرآن

  .. واستعانتهم به خيوضون غمارا ال ميكن لغريهم أن خيوضها 
 هود يا قَالُوا ﴿:قال تعاىل ..  إليه يلجأ حصيناً حصناً لالتوك هذا من جيد دعوته لقومه يف  هود اهللا نيب فهذا

 بِسوٍء آلهتنا بعض اعتراك إِلَّا نقُولُ إِنْ )53( بِمؤمنِني لَك نحن وما قَولك عن آلهتنا بِتارِكي نحن وما بِبينة جِئْتنا ما
 توكَّلْت إِني) 55( تنظرون لَا ثُم جميعا فَكيدونِي دونِه من) 54( تشرِكُونَ مما برِيٌء أَني واشهدوا اللَّه أُشهِد إِني قَالَ
  )هود(﴾)56( مستقيمٍ صراط علَى ربي إِنَّ بِناصيتها آخذٌ هو إِلَّا دابة من ما وربكُم ربي اللَّه علَى

 الْملَأُ قَالَ ﴿:قال تعاىل.. جيد التوكل على اهللا ملجأه احلصني  ويهددون يساومون وقومه  شعيب وهذا
ينوا الَّذركْبتاس نم همقَو كنرِجخا لَني بيعش ينالَّذوا ونآم كعم نا منتيقَر نَّ أَوودعي لَتا فنلَّتلَقَا م لَوا أَوكُن نيكَارِه 

)88 (ا قَدنيرلَى افْتع ا اللَّهبا إِنْ كَذندي عف كُملَّتم دعا إِذْ بانجن ا اللَّههنا ممكُونُ وا يأَنْ لَن ودعا نيهاَء أَنْ إِلَّا فشي اللَّه 
  )األعراف(﴾)89( الْفَاتحني خير وأَنت بِالْحق قَومنا وبين بيننا افْتح ربنا توكَّلْنا اللَّه علَى علْما شيٍء كُلَّ ربنا وسع ربنا

 إِنْ توكَّلُوا فَعلَيه بِاللَّه آمنتم كُنتم إِنْ قَومِ يا ﴿:هلم يقول الفراعنة معسكر عن بقومه متيز أن بعد  موسى وهذا
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متكُن نيملس84( م (لَى فَقَالُواع ا اللَّهكَّلْنوا تنبا لَا رلْنعجةً تنتمِ فلْقَول نيمالظَّال )ا) 85نجنو كتمحبِر نمِ مالْقَو رِينالْكَاف 
  )يونس(﴾)86(

قال ..  وإيذائهم أقوامهم عناد أمام اهللا على لبالتوك يعتصمون - عليهم الصالة والسالم  – مجيعاً الرسل هم وها
 فَلْيتوكَّلِ اللَّه وعلَى آذَيتمونا ما علَى ولَنصبِرنَّ سبلَنا هدانا وقَد اللَّه علَى نتوكَّلَ أَلَّا لَنا وما ﴿:تعاىل حاكيا عنهم

  )إبراهيم(﴾)12( الْمتوكِّلُونَ
 وال طارئة، لنزوة وال عارضة، لشهوة يعمل ال فهو ،يعتنقه الذي احلق من قوته ؤمن يستمداملبعد هذا، فإن 

 السموات عليه قامت الذي للحق يعمل ولكنه البشر، من أحد على للبغي وال جاهلية، لعصبية وال شخصية، ملنفعة
 هو فَإِذَا فَيدمغه الْباطلِ علَى بِالْحق ذفنقْ بلْ ﴿:قال تعاىل..  يندثر أن أوىل والباطل ينتصر، أن أحق واحلق واألرض،

قاهز لَكُملُ ويا الْومفُونَ مصقُلْ ﴿:وقال.. ) األنبياء(﴾)18( تاَء وج قالْح قهزلُ واطلَ إِنَّ الْباطوقًا كَانَ الْبهز 
  )اإلسراء(﴾)81(

 واجلنود، األتباع وحوله الفرس، جيوش قائد رستم على - ادسيةالق حرب يف سعد مبعوث - عامر بن ربعي دخل
: رستم له فقال اخلشنة، وثيابه الغليظة، وترسه القصرية، بفرسه عليهم ودخل منها، بشيء يبال فلم. والذهب والفضة

 وحده، اهللا عبادة إىل العباد عبادة من شاء من لنخرج اهللا ابتعثنا قوم حنن: له بقوة املؤمن فقال.. أنتم؟  وما...  أنت من
  .اإلسالم عدل إىل األديان جور ومن سعتها، إىل الدنيا ضيق ومن

 ركن إيل ويأوي الوثقى، بالعروة يعتصم ألنه مضطرب، وال خائر غري صلبة أرض على وباحلق باهللا بإميانه املؤمن
 عليم سميع واللَّه لَها انفصام لَا الْوثْقَى بِالْعروة كاستمس فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن ﴿:شديد

  )البقرة(﴾)256(
 أهل عليه تظاهر إن األرض، يف اهللا خليفة إنه مهمالً، كماً وال ضائعاً، خملوقاً ليس وباحلق باهللا بإميانه املؤمن

 ورائه ومن البشر أمام يضعف فكيف. .ظهري ذلك بعد واملالئكة املؤمنني، وصاحل وجربيل مواله هو اهللا فإن الباطل،
 فَزادهم فَاخشوهم لَكُم جمعوا قَد الناس إِنَّ الناس لَهم قَالَ الَّذين ﴿ اخلالق؟ ومعه للخلق ينحين كيف بل..  املالئكة؟

 واللَّه اللَّه رِضوانَ واتبعوا سوٌء يمسسهم لَم وفَضلٍ اللَّه من بِنِعمة قَلَبوافَان )173( الْوكيلُ ونِعم اللَّه حسبنا وقَالُوا إِميانا
  )عمران آل( ﴾)174( عظيمٍ فَضلٍ ذُو

 التعصب، شديدي وقوماً جباراً، ملكاً بعقيدم يواجهون الكهف، كأهل شبان بضعة جعل الذي هو اإلميان هذا
 نبأَهم علَيك نقُص نحن ﴿:قال تعاىل حاكيا قصتهم..  املادي والطول احلول وانعدام العدد، قلة مع القلوب، غالظ
قبِالْح مهةٌ إِنيتوا فنآم هِمببِر ماهنزِدى ودا) 13( هطْنبرلَى وع وا إِذْ قُلُوبِهِما فَقَالُوا قَامنبر بر اومالسضِ اتالْأَرو لَن 
وعدن نم ونِها دإِلَه ا لَقَدطَطًا إِذًا قُلْنلَاِء) 14( شؤا هنمذُوا قَوخات نم ونِهةً دهلَا آلونَ لَوأْتي هِملَيع لْطَاننٍ بِسيب نفَم أَظْلَم 
  )الكهف( ﴾)15( كَذبا اللَّه علَى افْترى ممنِ

 األماكن يف املعدودة األيام هذه ليست فحياته ،به يوقن الذي اخللود من قوته املؤمن يستمدبعد هذا، فإن 
  .دار إىل دار من هو ينتقل وإمنا األبد، حياة بل إا احملدودة،

  الباقي املنزل إىل الفاين املنزل من=  أا غري رحلة إال املوت وما
 رجل من ما بيده نفسي والذي:(ألصحابه يقول  النيب يسمع بدر زوةغ يف األنصاري احلمام بن عمري هذا
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 مم: فيقول بخ، بخ: عمري فيقول ،)اجلنة اهللا أدخله إال مدبر غري مقبالً حمتسباً صابراً فيقتل - املشركني -  اليوم يقاتلهم
 وكان بلى،:  الرسول  فيقول ؟فأقتل هؤالء فأقاتل أتقدم أن إال اجلنة وبني بيين أليس: فيقول احلمام؟ ابن يا تبخبخ
 وأقبل يده من التمرات وألقى! طويلة حلياة إا التمرات؟ هذه أكل حىت أأعيش: فقال منها يأكل مترات عمري يد يف

  :ويقول يقاتل
  املعاد وعمل التقى إال = زاد بغري اهللا إىل ركضاً
  للنفاد عرضة زاد وكل = اجلهاد على اهللا يف والصرب

  والرشاد صربوال التقى غري
: النضر ورب اجلنة سعد، يا: له فيقول معاذ بن سعد ويلقاه أحد، يف األبطال قتال يقاتل النضر بن أنس وهذا

  !!أحد وراء من رحيها أجد
 وأن اهللا، فبإذن مصيبة من أصابه ما أن يعلم فهو ،به يؤمن الذي القدر من قوته املؤمن يستمدبعد هذا، فإن 

 بشيء يضروه أن على اجتمعوا ولو له، اهللا كتبه قد بشيء إال ينفعوه مل بشيء ينفعوه أن على ااجتمعو لو واجلن اإلنس
 الْمؤمنونَ فَلْيتوكَّلِ اللَّه وعلَى مولَانا هو لَنا اللَّه كَتب ما إِلَّا يصيبنا لَن قُلْ ﴿.. عليه  اهللا كتبه قد بشيء إال يضروه مل
  )التوبة(﴾)51(

 وال رزق، من له اهللا قسم ما وبني بينه حيول أن أحد يستطيع ال حمدود، وأجله مقسوم، رزقه أن يعتقد واملؤمن
  ..أجل من له اهللا كتب ما ينتقص أن

 إىل من سلفنا الصاحل يذهب الرجل كان وقد. .بشر قوة تقهرها ال وقوة هلا، حدود ال ثقة تعطيه العقيدة وهذه
 أمرنا، كما تعاىل نطيعه أن علينا: فيقول أوالده، ترك من وخيوفونه املثبطون، سبيله فيعترض اهللا بيلس يف جماهداً امليدان
  .وعدنا كما يرزقنا - سبحانه  –وهو 

 إىل زوجها ذهب إذا عياهلا ورزق رزقها على خماوفها فيثريون املرأة إىل يذهبون واملخذلون املعوقون وكان
  )!!الرزاق بقي فقد األكَّال ذهب فإن رزاقاً، أعرفه ومل أكَّاالً عرفته زوجي(: نواطمئنا ثقة يف فتجيبهم اجلهاد،

  :يردد وهو املعامع خيوض طالب أيب بن البطل اهلمام علي وكان
  قدر؟ يوم أو يقدر ال يوم = أفر؟ املوت من يومي أي
  احلذر ينجي ال املقدور ومن = أحذره ال يقدر ال يوم

األفغاين دور القضاء والقدر يف إخراج املستضعفني من  الدين صاحب اهلمة العالية مجاللقد ذكر السيد اجلليل 
 وخلق واإلقدام، اجلرأة صفة يتبعه - اجلرب شناعة عن جترد إذا -  والقدر بالقضاء االعتقاد(: وهم االستضعاف، فقال

 االعتقاد هذا النمور، مرائر منها شقوتن األسود، قلوب هلا ترجف اليت املهالك اقتحام على يبعث والبسالة الشجاعة
 عن اخلروج إىل ويدعوها والسخاء، اجلود حبلل وحيليها األهوال، ومقارعة املكاره، واحتمال الثبات، على األنفس يطبع
 دعاها قد الذي احلق سبيل يف هذا كل..  احلياة نضرة عن والتخلي األرواح، بذل على حيملها بل عليها، يعز ما كل

  .العقيدة ذه لالعتقاد
 يف املوت يرهب كيف يشاء، كيف يصرفها اهللا، بيد واألشياء مكفول، والرزق: حمدود األجل بأن يعتقد الذي

  ذلك؟ من عليه اهللا فرض مبا والقيام ملته، أو أمته كلمة وإعالء حقه، عن الدفاع
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 دوخوا مبا األلباب وحريوا قول،الع فأدهشوا يفتحوا، واألقطار املمالك إىل نشأم أول يف املسلمون اندفع
 قلة مع الصني، جدار إىل - وفرنسا أسبانيا بني الفاصلة -  بريينية جبال من سلطتهم وامتدت اجلبابرة، وقهروا األمم،
 القياصرة وأذلوا امللوك، أرغموا. املتنوعة األقطار وطبائع املختلفة، األهوية على اعتيادهم وعدم وعددهم، عدم

  .املعجزات وعظائم العادات خوارق من ليعد هذا إن سنة، مثانني تتجاوز ال مدة يف واألكاسرة،
 رؤوس وسحقوا النفع، من أخرى وطبقة القسط، من ثانية أرضاً األرض فوق ورفعوا أطواداً، ودكوا بالداً دمروا

 كل وأرعدوا قلب، كل رجفواوأ لسلطام، النابذين رؤوس من وتالالً جباالً بدهلا وأقاموا جيادهم، حوافر حتت اجلبال
  .والقدر بالقضاء االعتقاد إال هذا مجيع إىل وسائقهم قائدهم كان وما فريصة،

 بسيط ا ويضيق الفضاء ا يغص جيوش أمام منهم القليلة األعداد بعض أقدام به ثبتت الذي هو االعتقاد هذا
  1)أعقام على وردوهم مواقعهم، عن فكشفوهم الغرباء،

 وحيفظونه شهد، إذا يعينونه هلم، وهو له بأم يشعر فهو ،املؤمنني إخوانه من قوته املؤمن يستمدفإن بعد هذا، 
 حني فهو قواه، خارت إذا ويسندونه عثر، إذا بيده ويأخذون الوحشة، عند ويؤنسونه الشدة، عند ويواسونه غاب، إذا

 يقاتل أنه منهم فرد كل شعر مؤمن ألف من جيشاً حارب إذا بقوم، يضرب جياهد وحني مبشاركتهم، حيس يعمل
 هلم، حباً - أنفسهم يف هو يعيش كما-  نفسه يف يعيشون األلف هؤالء أن وشعر وحده، بشخصه ال ألف بقوة

 كانوا وان احلقيقة يف رجل ألف ألف املعنوي اموع كان األلف يف األلف ضربت فإذا م، وضناً عليهم، وحرصاً
  .والتعداد إلحصاءا لغة يف واحدة ألفاً

 بعضه يشد كالبنيان للمؤمن املؤمن:( فقال املتني، البناء يف باللبنة املؤمنني بإخوانه املؤمن قوة  النيب شبه وقد
   2)بعضاً

 من جزءاً أصبحت ينفصل، ال ارتباطاً به مرتبطة أصبحت البنيان داخل ولكنها عليها، مقدور ضعيفة وحدها اللبنة
  .إليه يشدها الذي كله البنيان قوة هي قوا فإن موضعها عن زحزحتها أو كسرها، يسهل ال الكبري،) الكل(

  :الثمار
  ؟القوة اليت حيملها اإلميانهذه مثار فما .. واليت خترجه من وهم االستضعاف .. عرفنا مصادر قوة املؤمن : قالوا

فاملؤمن ..  والبعيد القريب مع احلق لتزامههو ا قوته اإلميانيةأول الثمار اليت جينيها املؤمن من  :قالت مسية
 خبطأ خلطئه مربر وال مكابر، وال جاحد غري قدمه به زلت إذا باخلطأ يعترف حني، كل يف عدل حال، كل صادق يف
 الوالدين أو نفسه على ولو بالقسط شهيداً هللا ويقوم مراً، كان ولو احلق يقول وهو غريه، على التهمة بإلقاء أو آخر،
  .احملاباة يعرف وال التحيز، يعرف ال الصديق، مع عدله العدو مع ويعدل بني،واألقر

 نصفها، وللمسلمني نصفها، هلم كان إذ فيها، النخل مثر بتقدير ليقوم خيرب، إىل رواحة بن اهللا عبد  النيب بعث
 لك، هذا: له وقالوا نسائهم حلى من حلياً له اليهود فجمع كذا، هذه ويف كذا، هذه يف: فقال باملهمة اهللا عبد وقام

 أن حباملي ذاك وما. .إيل اهللا خلق أبغض ملن إنكم واهللا واهللا..  اليهود معشر يا: فقال وجتاوز القسمة يف عنا وخفف
                                                

 )53 الوثقى، ص العروة(بتصرف من   )1(
 .رواه البخاري ومسلم)  2(
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 قامت ذا: قالوا أن إال اليهود ميلك فلم. نأكلها ال وإنا سحت، فإا الرشوة من له عرضتم الذي أما. .عليكم أحيف
  .ضواألر السموات
 أنك بلغين فقد..  بعد أما: يقول إليه فبعث درهم، بألف فصه خامتاً اشترى له ابناً أن العزيز عبد بن عمر وبلغ
..  حديد من فصه خامتاً واشتر! جائع ألف بثمنه وأطعم فبعه هذا كتايب بلغك فإذا درهم، بألف فصه خامتاً اشتريت
  ..نفسه قدر عرف امرءاً اهللا رحم: عليه واكتب
 له يتزعزع وال قدم، له تتزلزل فهو ال ،الشدة موضع يف وثباته البأس مواطن يف شجاعته القوة ن مثار هذهوم
 فلم نفسه، يف كلها اخلوف أبواب انسدت وأزبدوا، أرغوا وإن باألعداء يبايل وال كثروا، أو قلوا الناس خيشى ال ركن،
  .ربه سخط ومن ذنبه، من إال خياف يعد

 مع واللَّه اللَّه بِإِذْن كَثريةً فئَةً غَلَبت قَليلَة فئَة من كَم.. ﴿:تعاىل قوله تال عدداً أكثر عداءكأ إن: له قيل إذا
ابِرِينالبقرة(﴾  )249( الص(  
 ثُم فَسينفقُونها اللَّه سبِيلِ عن ليصدوا أَموالَهم ينفقُونَ كَفَروا الَّذين إِنَّ ﴿:عليهم قرأ..  ماالً أكثر إم: قيل وإذا

  )األنفال( ﴾)36( يحشرونَ جهنم إِلَى كَفَروا والَّذين يغلَبونَ ثُم حسرةً علَيهِم تكُونُ
 آل(﴾)54( اكرِينالْم خير واللَّه اللَّه ومكَر ومكَروا ﴿:اهللا قال مبا أجام وكيدهم مكرهم من حذروه وإذا

  )عمران
 لَم حيثُ من اللَّه فَأَتاهم اللَّه من حصونهم مانِعتهم أَنهم وظَنوا..  ﴿:عليهم قرأ..  حصوناً أمنع إم قيل وإذا
  )احلشر( ﴾ )2( الْأَبصارِ أُولي يا فَاعتبِروا الْمؤمنِني ديوأَي بِأَيديهِم بيوتهم يخرِبونَ الرعب قُلُوبِهِم في وقَذَف يحتِسبوا
 وما قَتلَهم اللَّه ولَكن تقْتلُوهم فَلَم ﴿:اهللا بقوة ويرمي اهللا، بسيف ويقاتل اهللا، بنور وينظر اهللا، مبعونة يسري إنه
تيمإِذْ ر تيمر نلَكو ى اللَّهمر يلويلب نِنيمؤالْم هنلَاًء ما بنسإِنَّ ح اللَّه يعمس يملاألنفال(﴾)17( ع(  

 له يكن مل وإن الشر، وحيارب اخلري، يعمل فتراه ،ربه لوجه والنية والعمل القول إخالصهالقوة  ومن مثار هذه
 وعمل الشهرة، على اخلفاء يؤثر بل ناس،ال رضا وال احملمدة وال الشهرة يهمه ال شخصي، هوى وال مادي، نفع فيه

 األبرار من اهللا، حيبهم ممن يكون أن متمنياً اخلفي، الشرك مزالق عن بالنفس وبعداً للرياء، جتنباً العالنية، عمل على السر
 بالغذاء دهامي الشجرة من كاجلذع يكون أن حماوالً يفتقدوا، مل غابوا وإذا يعرفوا مل حضروا إذا الذين األخفياء، األتقياء
  .يزول أن البناء ميسك الذي وهو األعماق يف خيتفي البنيان، من وكاألساس العيون، تراه ال األرض باطن يف وهو

 ميزان يف أثقل جيعله تصوير له، وخيلص للحق، يتجرد حني لإلنسان الروحية للقوة لطيف تصوير اآلثار بعض ويف
 باجلبال فأرساها وتتكفأ، متيد جعلت األرض اهللا خلق ملا( :األثر يقول..  اءوامل النار واحلديد واجلبال، األرض من احلق

..  احلديد..  نعم: قال اجلبال؟ من أشد خلقاً خلقت هل ربنا، يا: فقالت اجلبال شدة من املالئكة فتعجب فاستقرت
..  املاء نعم،: قال النار؟ من دأش خلقاً خلقت فهل: قالوا..  النار نعم،: قال احلديد؟ من أشد خلقاً خلقت فهل: قالوا
..  آدم ابن نعم،: قال الريح؟ من أشد خلقاً خلقت فهل: قالوا الريح نعم،: قال املاء؟ من أشد خلقاً خلقت فهل: قالوا
  )مشاله من فأخفاها بيمينه صدقة تصدق إذا
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  ـ الثبات 3
ؤمن يف شجرة القوة اليت جعلها اهللا فيه، قامت بعد أن حتدثت مسية وأطالت عن الثمار اليانعة الطيبة اليت جيدها امل

بنت (كانت حتمل نفس قوا، ونفس مبادئها، ونفس النهج الذي تنهجه، وقد علمت بعد ذلك أن امسها .. أخت هلا 
   1)اهلدى

رة إن من أعظم الثمار اليت جينيها املؤمن من إميانه باإلضافة إىل الثمار اليت ذكرا أخيت مسية مث: قامت، وقالت
أو .. فال ميكن للمستضعف أن خيرج من استضعافة ما مل يكن حيمل كل ما جيعله ثابتا كالطود األشم .. الثبات 

  .كالشجرة الراسخة اجلذور
وبعض ما ذكره .. بل سأتلو عليكم بعض كالم ريب .. ولن أحتدث لكم من عندي .. لن أطيل احلديث عليكم 

  ..أصحابه الطاهرين اتبني و.. آل بيته الكرام الطاهرين ، و  احملدثون عن منوذج القوة األكرب حممد
مجيعا يف وجه احملن اليت  –عليهم الصالة والسالم  –وأول ما أبدأ به ما ذكره القرآن الكرمي عن ثبات األنبياء 

 لَا بعدهم من والَّذين وثَمود وعاد نوحٍ قَومِ كُمقَبل من الَّذين نبأُ يأْتكُم أَلَم ﴿:تعاىل قال.. هللا إىل اواجهتهم أثناء دعوم 
مهلَمعإِلَّا ي اللَّه مهاَءتج ملُهسر اتنيوا بِالْبدفَر مهيدي أَيف هِماهقَالُوا أَفْوا وا إِننا كَفَربِم ملْتسأُر ا بِهإِني ولَف كا شمم 
 ذُنوبِكُم من لَكُم ليغفر يدعوكُم والْأَرضِ السماوات فَاطرِ شك اللَّه أَفي رسلُهم قَالَت) 9( مرِيبٍ إِلَيه تدعوننا

كُمرخؤيلٍ إِلَى وى أَجمسإِنْ قَالُوا م متإِلَّا أَن رشا بثْلُنونَ مرِيدأَنْ ت اتوندا صمكَانَ ع دبعا يناؤا آَبونفَأْت لْطَانبِنيٍ بِسم 
)10 (قَالَت ملَه ملُهسإِنْ ر نحإِلَّا ن رشب ثْلُكُمم نلَكو اللَّه نملَى يع ناُء مشي نم هادبا عما كَانَ وأَنْ لَن كُميأْتن 

لْطَانإِلَّا بِس بِإِذْن لَى اللَّهعو كَّلِ اللَّهوتونَ فَلْينمؤا) 11( الْمما وكَّلَ أَلَّا لَنوتلَى نع اللَّه قَدا واندا هلَنبنَّ سبِرصلَنلَى وا عم 
 ملَّتنا في لَتعودنَّ أَو أَرضنا من لَنخرِجنكُم لرسلهِم فَرواكَ الَّذين وقَالَ) 12( الْمتوكِّلُونَ فَلْيتوكَّلِ اللَّه وعلَى َآذَيتمونا
 وعيد وخاف مقَامي خاف لمن ذَلك بعدهم من الْأَرض ولَنسكننكُم) 13( الظَّالمني لَنهلكَن ربهم إِلَيهِم فَأَوحى

  )إبراهيم(﴾)14(
لقد ذكر القرآن الكرمي هذا الثبات مجلة وتفصيال حىت نتخذ األنبياء قدوة لنا يف تلك القوة اليت جعلتهم يواجهون 

  .أممهم مواجهة صارمة ليس فيها أي خنوع أو ذلة
ومن مناذج الثبات اليت ذكرها القرآن الكرمي منوذج سحرة فرعون الذين حتولوا من خدم متزلفني متذللني إىل 

  .. ومل يكن ذلك إال بسبب اإلميان الذي تنورت به قلوم .. ثابتني راسخني  أقوياء
 وإِنكُم نعم قَالَ) 113( الْغالبِني نحن كُنا إِنْ لَأَجرا لَنا إِنَّ قَالُوا فرعونَ السحرةُ وجاَء ﴿:قال تعاىل حيكي عنهم

نلَم بِنيقَر114( الْم (ا قَالُواى يوسا مأَنْ إِم يلْقا تإِمكُونَ أَنْ ون نحن نيلْقالْم )ا أَلْقُوا قَالَ) 115ا فَلَموا أَلْقَورحس 
نياسِ أَعالن موهبهرتاساُءوا وجرٍ ويمٍ بِِسحظا) 116( عنيحأَوى إِلَى ووسأَلْقِ أَنْ م اكصفَإِذَا ع يلْ هتا قَفكُونَ مأْفي 

)117 (قَعفَو قطَلَ الْحبا ووا ملُونَ كَانمعي )118 (وابلفَغ كالنوا هقَلَبانو رِيناغص )119 (يأُلْقةُ ورحالس يناجِدس 
 هذَا إِنَّ لَكُم َآذَنَ أَنْ قَبلَ بِه َآمنتم فرعونُ قَالَ) 122( وهارونَ موسى رب) 121( الْعالَمني بِرب َآمنا قَالُوا)120(

                                                
أشري به إىل بنت اهلدى أخت حممد باقر الصدر وقد استشهدت مع أخيها يف سجون الطواغيت، وقد سبق أن حتدثنا عن )  1(

 .أخيها شهيد اإلسالم حممد باقر الصدر يف الرسالة السابقة
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كْرلَم وهمتكَري مف ةيندوا الْمرِجختا لهنا ملَهأَه فوونَ فَسلَمع123( ت (نلَأُقَطِّع كُميدأَي لَكُمجأَرو نم لَافخ ثُم 
كُمنلِّبلَأُص نيعم124( أَج (ا قَالُواا إِلَى إِننبونَ ربقَلنم )ا) 125مو مقنا تنا أَنْ إِلَّا منَآم اتا بَِآينبا را لَمناَءتا جنبأَفْرِغْ ر 

  )األعراف(﴾)126( مسلمني وتوفَّنا صبرا علَينا
﴿ :قال تعاىل .. قصة الرسل وقصة من ساندهم من الدعاة إىل اهللا ومن مناذج الثبات اليت ذكرها القرآن الكرمي 

رِباضو مثَلًا لَهم ابحأَص ةيا إِذْ الْقَراَءهلُونَ جسرا إِذْ) 13( الْملْنسأَر هِمنِ إِلَييا اثْنموها فَكَذَّبنززفَع ثا فَقَالُوا بِثَالإِن 
كُملُونَ إِلَيسر14( م (ا قَالُوام متإِلَّا أَن رشا بثْلُنا مملَ وزأَن نمحالر نٍء ميإِنْ ش متونَ إِلَّا أَنبكْذت )ا قَالُوا) 15نبر لَمعا يإِن 
كُملُونَ إِلَيسر16( لَم (اما ونلَيلَاغُ إِلَّا عالْب بِنيالْم )ا قَالُوا) 17ا إِننرطَيت بِكُم نلَئ وا لَمهتنت كُمنمجرلَن كُمنسملَيا ونم 
ذَابع يم18( أَل (قَالُوا كُمرطَائ كُمعم نأَئ متلْ ذُكِّرب متأَن مرِفُونَ قَوسم )اَء) 19جو نى مأَقْص ةيندلٌ الْمجى رعسي 
 وإِلَيه فَطَرنِي الَّذي أَعبد لَا لي وما) 21( مهتدونَ وهم أَجرا يسأَلُكُم لَا من اتبِعوا) 20( الْمرسلني اتبِعوا ومِقَ يا قَالَ

 لَفي إِذًا إِني) 23( ينقذُون ولَا شيئًا شفَاعتهم عني تغنِ لَا بِضر الرحمن يرِدن إِنْ َآلهةً دونِه من أَأَتخذُ) 22( ترجعونَ
 لي غَفَر بِما) 26( يعلَمونَ قَومي لَيت يا قَالَ الْجنةَ ادخلِ قيلَ) 25( فَاسمعون بِربكُم َآمنت إِني) 24( مبِنيٍ ضلَالٍ
  )يس(﴾ )27( الْمكْرمني من وجعلَنِي ربي

 ومشهود وشاهد) 2( الْموعود والْيومِ) 1( الْبروجِ ذَات ﴿ والسماِء: تعاىل قال.. األخدود  أصحاب ومنها قصة
 شهود بِالْمؤمنِني علُونَيفْ ما علَى وهم) 6( قُعود علَيها هم إِذْ) 5( الْوقُود ذَات النارِ) 4( الْأُخدود أَصحاب قُتلَ) 3(
 شيٍء كُلِّ علَى واللَّه والْأَرضِ السماوات ملْك لَه الَّذي) 8( الْحميد الْعزِيزِ بِاللَّه يؤمنوا أَنْ إِلَّا منهم نقَموا وما) 7(

هِيد9( ش (َّإِن ينوا الَّذنفَت نِنيمؤالْم ؤالْمواتنم ثُم وا لَموبتي مفَلَه ذَابع منهج ملَهو ذَابرِيقِ عالْح )إِنَّ) 10 ينالَّذ 
  )الربوج(﴾ )11( الْكَبِري الْفَوز ذَلك الْأَنهار تحتها من تجرِي جنات لَهم الصالحات وعملُوا َآمنوا

  .. حكاها القرآن عن ثبات املستضعفني وهذه بعض النماذج اليت 
  :فقد ذكر الكثري من مناذج الثبات أما النيب 

 أتت ، فيها يب أسرى اليت الليلة كانت ملا:( قصتها، فقال  منها قصة ماشطة فرعون اليت حكى رسول اهللا 
قلت:  قال.  وأوالدها رعونف ابنة ماشطة رائحة هذه:  فقال ؟ الرائحة هذه ما  جربيل يا فقلت ، طيبة رائحة على  :
 هلا فقالت ، اهللا بسم:  فقالت ، يديها من املدرى سقطت إذ يومٍ ذات فرعون ابنة متشط هي بينما:  قال ؟ شأا وما
 فقال فدعاها فأخربته.  نعم:  قالت ؟ بذلك أخربه:  قالت ، اهللا أبيك ورب رىب ولكن ، ال:  قالت ؟ أىب:  فرعون ابنة
 هي تلقى أن ا أمر مث ، فأمحيت حناس من ببقرة فأمر.  اهللا وربك رىب ، نعم:  قالت ؟ غريي رباً لك وإن ، فالنة يا: 

 ثوبٍ يف ولدى وعظام عظامي جتمع أن أحب:  قالت ؟ حاجتك وما:  قال. . حاجة إليك يل إن:  قالت ، وأوالدها
 ذلك انتهى أن إىل ، واحداً واحداً يديها بني فألقوا أوالدهاب فأمر:  قال.  احلق من علينا لك ذلك:  قال.  وتدفننا واحد
 ، اآلخرة عذاب من أهونُ الدنيا عذاب فإن ، اقتحمي  أمه يا:  قال.  أجله من تقاعست وكأا ، مرضع هلا صىب إىل

   1)فاقتحمت
احملن، وكيف مل يصدهم يف أيام الشدة خيرب أصحابه مبا عاىن األنبياء وورثتهم من أنواع  وقد كان رسول اهللا 

                                                
 .الدالئل يف والبيهقى واحلاكم والبزار األوسط وىف الكبري يف والطرباىن يعلى وأبو أمحدرواه )  1(
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 ظل يف ، له بردة متوسد وهو ، اهللا رسول إىل شكونا :قال ، األرت بن خباب ففي احلديث عن.. ذلك عن دينهم 
 ، األرض يف له فيحفر ، الرجل يؤخذ قبلكم من كان قد(:  فقال ، لنا تدعو أال ، لنا تستنصر أال:  فقلنا ، الكعبة
 ، وعظمه حلمه دون ما ، احلديد بأمشاط وميشط ، نصفني فيجعل ، رأسه على فيوضع ، باملنشار فيجاء ، فيها فيجعل

 ، اهللا إال خياف ال ، حضرموت إىل صنعاء من الراكب يسري حىت ، األمر هذا ليتمن ، واهللا ، دينه عن ذلك يصده فما
    1)تستعجلون ولكنكم ، غنمه على والذئب

 يؤذى وما وجل عز اهللا ىف أوذيت لقد:( خيرب عن نفسه  ال ق..  2أسوة يف الثبات بكل أنواعه وكان 
 ما إال كبد ذو يأكله طعام ولعياىل ىل وما وليلة يوم بني من ثالثة على أتت ولقد أحد، خياف وما اهللا ىف وأخفت أحد،
   3)بالل إبط يوارى

املستضعفني يف األرض، واليت ال تزال أسوة لكل ..  بعض مواقف ثبات النيب  طالب أيب بن وقد حكى عقيل
 يؤذينا ما فيسمعنا ، نادينا ويف ، أفنيتنا يف يأتينا أخيك ابن إن ، طالب أبا يا:  فقالوا طالب أيب إىل قريش جاءت: فقال
 أيب أكباس من كبس من فأخرجته ، عمك ابن يل التمس ، عقيل يا:  يل فافعل، فقال عنا تكفه أن رأيت فإن ، به

 يا:  طالب أبو له فقال ، طالب أيب إىل انتهى حىت ، عليه يقدر فال ، فيه ميشي الفيء يطلب يمع ميشي فأقبل ، طالب
 تسمعهم ناديهم ويف ، كعبتهم يف تأتيهم أنك يزعمون قومك جاء وقد ، ملطاعا يل كنت إن علمت ما واهللا ، أخي ابن
 أن من به بعثت ما أدع أن بأقدر أنا ما واهللا(: فقال ، السماء إىل ببصره عنهم، فحلق تكف أن رأيت فإن ، يؤذيهم ما

   4)راشدين ارجعوا ، قط أخي ابن كذب ما واهللا(: طالب أبو فقال ،)نار من شعلة الشمس هذه من أحدكم يشعل
 ابن يا:  له ، فقال اهللا رسول إىل بعث املقالة هذه طالب أليب قالت حني قريشا أن وذكر املؤرخون أنه حدث

 ، أنت وال أنا أطيق ال ما األمر من حتملين وال ، نفسك وعلى علي فأبق وكذا كذا فقالوا جاءوين قد قومك إن أخي،
 عن وضعف ومسلمه خاذله وأنه ، فيه لعمه بدا قد أن  اهللا رسول فظن ، قولك من يكرهون ما قومك عن فاكفف
 حىت األمر هذا تركت ما يساري يف والقمر مييين يف الشمس وضعت لو عم يا:(   اهللا رسول فقال ، معه القيام
 اهللا برسول األمر بلغ ما رأى حني له قال وىل فلما ، فبكى  اهللا رسول استعرب مث ،)طلبه يف أهلك أو تعاىل اهللا يظهره
 :5)أبدا لشيء أسلمك ال فواهللا ، أحببت ما وافعل أمرك على امض(:  فقال ، عليه فأقبل أخي ابن يا   

 ، ترابا عليه فألقى قريش سفهاء من سفيه  اهللا لرسول عرض طالب أبو مات ملا:  قال جعفر بن اهللا عبد وعن
 فإن ، تبكني ال ، بنية أي(:  يقول فجعل:  قال وتبكي التراب وجهه عن متسح بناته من امرأة فأتت ، بيته إىل فرجع
   6)طالب أبو مات حىت أكرهه شيئا قريش مين نالت ما(:  ذلك بني ما ويقول ،)أباك مانع وجل عز اهللا

                                                
 .رواه البخاري)  1(
 .من هذه السلسلة) معجزات حسية(من رسالة ) ثبات(يف فصل  ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة بثبات النيب )  2(
 .رواه أمحد)  3(
 ، أوله من يسري باختصار يعلى ورواه أبو. . كبس:  مكان ، جلس من:  قال أنه إال ، والكبري األوسط يف الطرباين رواه)  4(

وقد ذكرنا بعض التفاصيل املثبتة لذلك يف  –رضي اهللا عنه  –الصحيح، وهذا من دالئل إميان أيب طالب  رجال يعلى أيب ورجال
 )عيون احلقائق(من سلسلة ) أسرار األقدار(رسالة 
 .رواه ابن إسحق)  5(
 .إسحاق ابن رواه)  6(
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:( يقول يتخللها ااز ذى بسوق  اهللا رسول رأيت :قال كنانة بن مالك بىن من شيخ حدثىن قال أشعث وعن
 عن هذا يغرنكم ال الناس أيها يا:(  ويقول التراب عليه حيثى جهل وأبو :قال ،)تفلحوا اهللا إال إله ال قولوا الناس أيها يا

  1)والعزى الالت وتتركوا آهلتكم والتترك يريد فإمنا دينكم،
 ما قومك من لقيت لقد:(  قال أحد؟ يوم من أشد كان يوم عليك أتى هل:  للنىب قالت أا وعن عائشة

 ما إىل جيبىن فلم ، كالل عبد بن ياليل عبد ابن على نفسى عرضت إذ ، العقبة يوم منهم لقيت ما أشد وكان ، لقيت
 قد بسحابة أنا فإذا ، رأسى فرفعت ، الثعالب بقرن وأنا إال أستفق فلم ، وجهى لىع مهموم وأنا فانطلقت ، أردت
 ملك إليك بعث وقد ، عليك ردوا وما لك قومك قول مسع قد اهللا إن فقال فناداىن جربيل فيها فإذا فنظرت ، أظلتىن
 أن شئت إن ، شئت فيما ذلك فقال ، حممد يا قال مث على فسلم ، اجلبال ملك فناداىن ، فيهم شئت مبا لتأمره اجلبال
   2)شيئا به يشرك ال وحده اهللا يعبد من أصالم من اهللا خيرج أن أرجو بل:(   النىب فقال ، األخشبني عليهم أطبق

 رأسه، على البيضة وهشمت رباعيته، وكسرت أحد، يوم  اهللا رسول وجه جرح :قال سعد بن وعن سهل
 املاء أن فاطمة رأت فلما بان، عليها يسكب طالب أىب بن على وكان الدم، تغسل  اهللا رسول بنت فاطمة فكانت

  .3الدم فاستمسك باجلرح ألصقته مث رمادا، صار حىت فأحرقته حصري قطعة أخذت كثرة إال الدم يزيد ال
ن ثبام ال يثنيهم ديد، وال يهد م.. وعلى هذا الدرب سار كل املستضعفني من أتباعه : سكتت قليال، مث قالت

  :خمافة
  .. الشهداء الطاهرين  بيته وآل ياسر بن وكان منهم عمار

 موعدكم ياسر آل أبشروا(: فقال -  وجل عز -  اهللا يف يعذبون وبأهله ياسر بن بعمار مر  النيب أن جابر عن
   4)اجلنة

  .. وكان منهم بالل بن رباح وغريه من الطيبني الطاهرين من قديسي هذه األمة 
 بالرمضاء ظهره يلصقون مكة، برمضاء يعذبونه وكانوا جمح، بين من جلارية بالل كان: قال الزبري نب عروةف
 قتلتموه لئن واهللا،. بالل يا أُحد، أُحد،: فيقول -  احلال تلك على وهو -  ورقَة به فيمر أُحد، أُحد: فقول يشرك، لكي

  .5حناناً ألختذنه
 وعمار وصهيب وخباب وبِالَلٌ بكْرٍ وأَبو ،  اِهللا رسولُ:  سبعةٌ اإلسالَم أَظْهر من لُأَو:  قَالَ ، مجاهد عنو
 أَدراع فَأَلْبسوهم ونَاآلخر وأُخذَ قَومه فَمنعه بكْرٍ أَبو وأَما،  عمه فَمنعه  اِهللا رسولُ فَأَما:  قَالَ ، عمارٍ أُم وسميةُ
يددالْح ، ثُم موهرهي صسِ فمى الشتلَغَ حب دهالْج مهنلَغٍ كُلَّ مبم  ،مهطَوا كُلَّ فَأَعأَلُوا ماَء،  سلٍ كُلِّ إلَى فَججر 
مهنم همطَاعِ قَومِ بِأَنا اَألديهاُء فالْم مهفَأَلْقَو يهف ، لُوا ثُممح انِبِهولُوا،  بِالَلٌ إالَّ بِجعي فَجف ، هقنالً عبح ، وا ثُمرأَم 

                                                
 .رواه أمحد)  1(
 .رواه البخاري ومسلم)  2(
 .رواه مسلم)  3(
 .رواه الطرباين يف األوسط)  4(
 )244ص /  3ج (اإلصابة يف معرفة الصحابة : الزبري بن بكار وهو مرسل جيد، انظررواه )  5(
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مهانيبونَ صدتشي بِه نيب يبشكَّةَ أَخلَ معجقُولُ وي  :دأَح د1أَح.  
امسحوا يل فقط أن .. لن أطيل عليكم  : - وقد كستها سحابة من احلزن العميق  – 2سكتت قليال، مث قالت

، وكأنه يثين على قال فيه ..  مثله رجل من آل بيت رسول اهللا .. أختم حديثي بنموذج فريد يف تاريخ اإلنسانية 
  3 )حسني مين وأنا من حسني:( هذا الدور البطويل الذي مثله مع أهل بيته الطاهرين 

  .. لقد كان احلسني هو صاحب هذا الدور 
  .. د كان احلسني هو مثال التضحية والثبات يف أرفع درجاا لق
  .. كنا ننشده، فنمتلئ عزة وأنفة .. وأيب مسعه من آبائه .. من أيب حديثه  قد مسعتل

  .. على اإلعراض عنه وعن دين اهللا  ولكنه حزن ال خيتلف عن حزن رسول اهللا .. نعم منتلئ معهما حزنا 
يل أيها اجلمع املبارك أن أنشد لكم تلك امللحمة البطولية العظيمة اليت زرعت يف وامسحوا .. فلذلك امسح يل 

  .. األمة من العزة واألنفة من أن تذل ما مل تستطع مجيع املدارس أن تزرعه 
يف ذلك احملل الرفيع قام : أخذت بنت اهلدى تنشد اجلمع ملحمة احلسني، قالت بصوت خمتلط حبشرجة الدموع

أما بعد، فإين ال أعلم أصحاباً خرياً منكم، وال :( محد اهللا وأثىن عليهصحابه الذين وقفوا معه بعد أن احلسني، وقال أل
أهل بيت أفضل وأبر من أهل بييت، فجزاكم اهللا عين مجيعاً خرياً، وهذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجالً، وليأخذ كل 

  )الليل وذروين وهؤالء القوم، فإم ال يريدون غريي رجلٍ منكم بيد رجلٍ من أهل بييت، وتفرقوا يف سواد هذا
ال أرنا اهللا ! ومل نفعل ذلك، لنبقي بعدك: (  4قال له إخوته وأبناؤه وأبناء عبداهللا بن جعفريف ذلك احملل احلرج 

  .، مث تابعوه5وبدأهم ذا القول العباس بن علي).. ذلك أبداً
  )ذهبوا فقد أذنت لكمامن القتل صاحبكم مسلم، حسبكم (: وقال، إىل بين عقيلاحلسني مث نظر 

وماذا نقول هلم، إذ تركنا شيخنا وكبرينا وسيدنا  ،فماذا يقول الناس لنا.. بن رسول اهللا ا يا: فأجابوه قائلني

                                                
 .رواه أبو نعيم يف احللية)  1(
ء باعتبارها رمزا من الرموز اليت تـدل علـى اهتمـام    أوردنا هنا ـ باختصار ـ ما وقع من تضحيات عظيمة يف كربال  ) 2(

ويف هذه القصـة أعظـم رد   .. ـ بقضايا العدل، ورفض اجلور واالستبداد   الصاحلني من املسلمني ـ بدءا من آل بيت النيب  
  .على علماء السالطني الذين شرعوا لالستبداد، وبرروا للمستبدين حورهم وظلمهم واستبدادهم

السيد رضي الـدين  ملؤلفه ) امللهوف على قتلى الطفوف(األساسي يف هذه األحداث اليت أوردناها كتاب وقد كان مصدرنا 
 .بن طاووساملعروف باأبو القاسم علي بن سعد الدين 

 .رواه أمحد الترمذي وابن ماجة )3(
ل من ولد ا من املسلمني، كان عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب، صحايب، ولد بأرض احلبشة ملا هاجر أبواه إليها، وهو أو )4(

: هـ، وقيل 80كرمياً يسمى حبر اجلود، وللشعراء فيه مدائح، وكان أحد األمراء يف جيش علي يوم صفني، تويف باملدينة سنة 
 .غري ذلك

هر يف اليوم الرابع من ش) هـ 26(ولد سنة ـ رضي اهللا عنهم ـ الفضل العباس بن االمام علي بن أيب طالب  هو أبو) 5(
العلقمي هو (و بطل العلقمي ) لقيامه بسقاية عطاشى أهل البيت(والسقّاء  ،له العديد من األلقاب و منها قمر بين هاشم. شعبان

و العميد و حامي الظعينة ) لدوره يف معركة كربالء(و حامل اللواء و كبش الكتيبة ) اسم للنهر الذي استشهد على ضفافه
مام احلسني بن علي بن أيب ستشهد مع أخيه اإلا). هل البيت طيلة انتقاهلن من يثرب إىل كربالءألدوره يف محاية وحراسة نساء (

 .هـ يف كربالء على يد اجليش األموي يف زمن خالفة يزيد بن معاوية 61طالب يف واقعة الطف يف يوم عاشوراء سنة 
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بن رسول اهللا ال ا ومل نضرب معه بسيف، ال واهللا يا ،ومل نطعن معه برمح ،وإمامنا وابن بنت نبينا، مل نرم معه بسهم
  )فارقك أبداً، ولكنا نقيك بأنفسنا حىت نقتل بني يديك ونرد موردك، فقبح اهللا العيش بعدكن

حنن خنليك هكذا وننصرف عنك وقد أحاط بك هذ العدو، ال واهللا ال يراين ( : وقال، 1مث قام مسلم بن عوسجة
بيدي، ولو مل يكن يل سالح  اهللا أبداً وأنا أفعل ذلك حىت أكسر يف صدورهم رحمي وأضرم بسيفي ما ثبت قائمة

  )أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة، ومل أفارقك أو أموت دونك
ال واهللا يابن رسول اهللا ال خنليك أبداً حىت يعلم اهللا أنا قد حفظنا فيك وصية (: وقام سعيد بن عبداهللا احلنفي فقال

ـ يفعل يب ذلك سبعني مرة ـ ما فارقتك ، ولو علمت أين أقتل فيك مث أحىي مث أحرق حياً مث أذرى  رسوله حممد 
  )!حىت ألقى محامي من دونك، فكيف وإمنا هي قتلة واحدة مث أنال الكرامة اليت ال انقضاء هلا أبداً؟

واهللا يابن رسول اهللا لوددت أين قتلت مث نشرت ألف مرة وأن اهللا يدفع بذلك القتل (: مث قام زهري بن القني وقال
  )ن إخوتك وولدك وأهل بيتكعنك وعن هؤالء الفتية م

أنفسنا لك الفداء نقيك بأيدينا ووجوهنا، فإذا حنن قتلنا بني (: تكلم مجاعة من أصحابه مبثل ذلك وقالواهكذا و
  )يديك نكون قد وفينا لربنا وقضينا ما علينا

ونفسي، ما كنت عند اهللا أحتسبه (: فقال، بنك بثغر الرياقد أسر : قيل حملمد بن بشري احلضرمي يف تلك احلال
رمحك اهللا، أنت يف حل من بيعيت، فاعمل يف فكاك (: مسع احلسني قوله قال، فلما )سر وأن أبقى بعدهؤأحب أن ي

، )يستعني ا يف فكاك أخيه 2بنك هذه الربودافأعط (: قال. .أكلتين السباع حياً إن فارقتك: احلضرمي فقال، )ابنك
  .فأعطاه مخسة أثواب قيمتها ألف دينار

وهلم دوي كدوي النحل، ما بني راكع وساجد وقائم وقاعد، فعرب إليهم يف  ،وبات احلسني وأصحابه تلك الليلة
  .تلك الليلة من عسكر ابن سعد اثنان وثالثون رجالً

  .فلم يسمعوا وذكرهم فلم ينتفعوا ،فوعظهم بعض أصحابه،ركب أصحاب عمر بن سعد، بعث احلسني عندما و
فاستنصتهم فأنصتوا، فحمد اهللا وأثىن عليه وذكره مبا هو أهله، وصلى على ، فرسهأو قته ركب احلسني ناعندها 

تباً لكم أيتها اجلماعة وترحاً حني استصرختمونا : وعلى املالئكة واألنبياء والرسل، وأبلغ يف املقال، مث قال حممد 
علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدوكم، واهلني فأصرخناكم موجفني، سللتم علنا سيفاً لنا يف اميانكم، وحششتم 

  .فأصبحتم أولياء ألعدائكم على أوليائكم بغري عدلٍ أفشوه فيكم وال أملٍ أصبح لكم فيهم
فهال تركتمونا والسيف مشيم واجلأش ضامر والرأي ملا يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطري الدبا، وتداعيتم 

عبيد األمة، وشرار األحزاب، ونبذة الكتاب، وحمريف الكلم، وعصبة اآلثام، فسحقاً لكم يا . .إليها كتهافت الفراش
  !أهؤالء تعضدون، وعنا تتخاذلون؟. .ونفثة الشيطان، ومطفئ السنن

أجل واهللا غدر فيكم قدمي وشحت عليه أصولكم، وتأزرت عليه فروعكم، فكنتم أخبث شجاً للناظر وأكلة 

                                                
شهيد من أنصار احلسني بعـد قتلـى احلملـة    مسلم بن عوسجة األسدي، من أبطال العرب يف صدر اإلسالم، أول هو  )1(

 .وقد سبق أن ذكرنا ترمجته يف هذه الرسالة،  األوىل، كان صحابياً ممن رأى رسول اهللا 
 .الكفن يكون برداً: ثوب خمطط، وقد يقال لغري املخطط أيضاً، ومجعه برود وأبرد، ومنه احلديث: الربد  )2(
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  .للغاصب
بني السلة، والذلة، وهيهات منا الذلة، يأىب اهللا لنا ذلك : الدعي قد ركز بني اثنتني أال وإن الدعي ابن: (مث قال 

من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع : ورسوله واملؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت وأنوف محية ونفوس أبية
  )الكرام

  )أال وإين زاحف ذه األسرة مع قلة العدد وخذالن الناصر: ( مث قال 
  :يقول فيها 1فروة بن مسيك املراديلأبيات بعض  أنشدمث 

  ما املوت رفع عن أناس إذا
    

  أناخ بآخرينا كالكله
     

  ذلك سروات قومي فأفىن
    

  أفىن القرون األولينا كما
     

  خلد امللوك إذاً خلدنا فلو
    

  بقي الكرام إذاً بقينا ولو
     

  أفيقوا: للشامتني بنا فقل
    

  االشامتون كما لقين سيلقى
     

أما واهللا ال تلبثون بعدها إال كريث ما يركب الفرس حىت يدور بكم دور الرحى ويقلق بكم قلق احملور  (:مث قال
فَأَجمعوا أَمركُم وشركَاَءكُم ثُم ال يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي وال ﴿ عهد عهده إيل أيب عن جدي، 

رظنتي ﴿ .. ) 71من اآلية: يونس(﴾  ونبا إِنَّ رهتياصذٌ بِنآخ وإِلَّا ه ةابد نا مم كُمبري وبر لَى اللَّهع كَّلْتوي تإِن
  )56:هود) (علَى صراط مستقيمٍ

بن سعد ورمى حنو عسكر تقدم عمر حينها . .، فركبه وعىب أصحابه للقتال مث نزل ودعا بفرس رسول اهللا 
  .أين أول من رمى، وأقبلت السهام من القوم كأا القطر: اشهدوا يل عند األمري: احلسني بسهم وقال

قوموا رمحكم اهللا إىل املوت، إىل املوت الذي البد منه، فإن هذه السهام رسل القوم (: ألصحابهاحلسني فقال 
  .لةَ، حىت قتل من أصحاب احلسني مجاعةفاقتتلوا ساعة من النهار محلةً ومح).. إليكم 

اشتد غضب اهللا على اليهود إذ جعلوا له ولداً، واشتد غضبه (: فعندها ضرب احلسني يده على حليته وجعل يقول
على النصارى إذ جعلوه ثالث ثالثة، واشتد غضبه على اوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على قوم 

ىل شيء مما يريدون حىت ألقى اهللا تعاىل وأنا خمضب إجيبنهم أأما واهللا ال . . ل ابن بنت نبيهماتفقت كلمتهم على قت
  )بدمي

فإذا احلر بن يزيد ، )أما من مغيث يغيثنا لوجه اهللا، أما من ذاب يذب عن حرم رسول اهللا: ( مث صاح احلسني 

                                                
سلمة الغطيفي املرادي، أبو عمرو، صحايب، من الوالة، له شعر، وهو من  فروة بن مسيك أو مسيكة بن احلارث بن )1(

اليمن، كان موالياً مللوك كندة يف اجلاهلية، رحل إىل مكة سنة تسع أو عشر وأسلم، سكن الكوفة يف أواخر أعوامه، مات سنة 
 .هـ 30
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إي واهللا قتاالً أيسره أن تطري الرؤوس : فقال ل؟أمقاتل أنت هذا الرج: الرياحي قد أقبل على عمر بن سعد، فقال له
واهللا إن أمرك : فقال له املهاجر بن أوس. .فمضى احلر ووقف موقفاً من أصحابه وأخذه مثل اإلفكل. .وتطيح األيدي
إين واهللا أخري نفسي بني اجلنة : فقال من أشجع أهل الكوفة ملا عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟: ملريب، ولو قيل

  . النار، فواهللا ال أختار على اجلنة شيئاً ولو قطعت وأحرقتو
اللهم إين تبت إليك فتب علي، فقد أرعبت (: مث ضرب فرسه قاصداً إىل احلسني ويده على رأسه وهو يقول

  )قلوب أوليائك وأوالد بنت نبيك
أن القوم  جعلت فداك أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وجعجع بك، واهللا ما ظننت: وقال للحسني

، )فانزل.. يتوب اهللا عليك .. نعم (: فقال احلسني يبلغون بك ما أرى، وأنا تائب إىل اهللا، فهل ترى يل من توبة؟
  .أنا لك فارساً خري مين راجالً، وإىل النزول يؤول آخر أمري: فقال

ن ممن يصافح جدك فإذا كنت أول من خرج عليك، فأذن يل أن أكون أول قتيل بني يديك، لعلي أكو: مث قال
  .حممداً غداً يف القيامة

: فأذن له، فجعل يقاتل أحسن قتال، مث استشهد، فحمل إىل احلسني، فجعل ميسح التراب عن وجهه ويقول
  )أنت احلر كما مستك أمك، حر يف الدنيا وحر اآلخرة(

يف أن يقتل : باهلة إىل اهللاواتفقا على امل ،وخرج برير بن خضري، وكان زاهداً عابداً، فخرج إليه يزيد بن معقل
  . احملق منهما املبطل، فتالقيا، فقتله برير، ومل يزل يقاتل حىت قتل

وخرج وهب بن حباب الكليب، فأحسن يف اجلالد وبالغ يف اجلهاد، وكان معه زوجته ووالدته، فرجع إليهما 
باهللا عليك ال : وقالت امرأته .. ال، ما رضيت حىت تقتل بني يدي احلسني: فقالت يا أماه، أرضيت أم ال؟: وقال

يا بين اعزب عن قوهلا وارجع فقاتل بني يدي ابن بنت نبيك تنل شفاعة جده يوم : فقالت له أمه. .تفجعين يف نفسك
فداك أيب وأمي قاتل : فرجع، ومل يزل يقاتل حىت قطعت يداه، فأخذت امرأته عموداً، فأقبلت حنوه وهي تقول. .القيامة

. .لن أعود دون أن أموت معك: ، فأقبل لريدها إىل النساء، فأخذت بثوبه، وقالت رم رسول اهللا دون الطيبني ح
ومل يزل الكليب يقاتل ، ، فانصرفت إليهن)جزيتم من أهل بيت خرياً، ارجعي إىل النساء يرمحك اهللا: ( فقال احلسني 

  .حىت قتل
ى أهوال البالء، حىت سقط إىل األرض وبه رمق، مث خرج مسلم بن عوسجة، فبالغ يف قتال األعداء، وصرب عل

رمحك اهللا يا مسلم، فمنهم من قضى حنبه ومنهم من : ( فقال له احلسني، فمشى إليه احلسني ومعه حبيب بن مظاهر
فقال له بصوت . .أبشر باجلنة.. عز واهللا علي مصرعك يا مسلم : ودنا منه حبيب، فقال، )ينتظر وما بدلو تبديالً

فقال له . .لوال أنين أعلم أين يف األثر ألحببت أن توصي إيل بكل ما أمهك: مث قال له حبيب. .ك اهللا خبريٍبشر: ضعيف
مث . .ألنعمنك عيناً: فقال له حبيب. .فإين أوصيك ذا ـ وأشار بيده إىل احلسني ـ فقاتل دونه حىت متوت: مسلم
  .مات

حىت قتل مجعاً كثرياً من حزب فأبلى بالء حسنا له،  فخرج عمرو بن قرظة األنصاري، فاستأذن احلسني، فأذن
ابن زياد، وكان ال يأيت إىل احلسني سهم إال اتقاه بيده وال سيف إال تلقاه مبهجته، فلم يكن يصل إىل احلسني سوء، 

رأ رسول نعم، أنت أمامي يف اجلنة، فاق(: قال يابن رسول اهللا أوفيت؟: فالتفت إىل احلسني وقال. .حىت أثخن باجلراح
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  .فقاتل حىت قتل، )عين السالم وأعلمه أين يف األثر اهللا 
أنت يف إذن مين، فإمنا تبعتنا طلباً للعافية، فال  (:فقال له احلسني، مث برز جون موىل أيب ذر، وكان عبداً أسوداً

وإن  ،اهللا إن رحيي ملننتويف الشدة أخذلكم، و ،بن رسول اهللا أنا يف الرخاء أحلس قصاعكمايا : فقال، )تبتل بطريقنا
حسيب للئيم ولوين ألسود، فتنفس علي باجلنة، فيطيب رحيي ويشرف حسيب ويبيض وجهي، ال واهللا ال أفارقكم حىت 

  .مث قاتل حىت قتل. )خيتلط هذا الدم األسود مع دمائكم
أحلق بأصحايب،  يا أبا عبداهللا، جعلت فداك قد مهمت أن( : مث برز عمرو بن خالد الصيداوي، فقال للحسني
، )فإنا ال حقون بك عن ساعة ،تقدم: ( فقال له احلسني ، )وكرهت أن أختلف فأراك وحيداً فريداً بني أهلك قتيالً

  .فتقدم فقاتل حىت قتل
وأخذ ، وجاء حنظلة بن سعد الشبامي، فوقف بني يدي احلسني يقيه السهام والسيوف والرماح بوجهه وحنره

مثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين من بعدهم ) 30(مِ إِني أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الْأَحزابِ يا قوم يا قَو(: ينادي
 ادبلْعا لظُلْم رِيدي ا اللَّهم31(و ( ادنالت موي كُملَيع افي أَخمِ إِنا قَويو)لُّ) 32وت موي نم اللَّه نم ا لَكُمم بِرِيندونَ م

 اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نممٍ واصوقد خاب من  ،فيسحتكم اهللا بعذابٍ، قوم ال تقتلوا حسيناًيا ) .. غافر(﴾ )33(ع
ل رح إىل ما هو خري لك من ب(: فقال له، )أفال نروح إىل ربنا ونلحق بأصحابنا؟(: مث التفت إىل احلسني وقال، )افترى

  .فتقدم، فقاتل قتال األبطال، وصرب على احتمال األهوال، حىت قتل، )الدنيا وما فيها وإىل ملك ال يبلى
وحضرت صالة الظهر، فأمر احلسني زهري بن القني وسعيد بن عبداهللا احلنفي أن يتقدما أمامه بنصف من ختلف 

  .معه، مث صلى م صالة اخلوف
ما زال وال ختطى حىت سقط إىل  ،احلسني سهم، فتقدم سعيد بن عبداهللا احلنفي، ووقف يقيه بنفسه فوصل إىل

اللهم العنهم لعن عاد ومثود، اللهم أبلغ نبيك عين السالم، وأبلغه ما لقيت من أمل اجلراح، فإين (: وهو يقول ،األرض
عشر سهمأً سوى ما به من ضرب السيوف وطعن ، مث قضى حنبه، فوجد به ثالثة )أردت ثوابك يف نصر ذرية نبيك

  .الرماح
تقدم سويد بن عمر بن أيب املطاع، وكان شريفاً كثري الصالة، فقاتل قتال األسد الباسل، وبالغ يف الصرب على مث 

قتل : وقد أثخن باجلراح، ومل يزل كذلك وليس به حراك حىت مسعهم يقولون ،اخلطب النازل، حىت سقط بني القتلى
  .، فتحامل وأخرج من خفه سكيناً، وجعل يقاتلهم ا حىت قتلاحلسني

وكان من  ،فلما مل يبق معه إال أهل بيته، خرج علي بن احلسني..  وجعل أصحاب احلسني يقاتلون بني يديه
، وبكى مث نظر إليه نظرة آيسٍ منه، وأرخى عينيه. .فاستأذن أباه يف القتال، فأذن له ،أصبح الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً

، وكنا إذا اشتقنا إىل نبيك  اللهم اشهد، فقد برز إليهم غالم أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك (: مث قال
فتقدم حنو القوم، فقاتل قتاالً شديداً وقتل ، )بن سعد قطع اهللا رمحك كما قطعت رمحيا يا(: فصاح وقال، )نظرنا إليه
  يا أبه، العطش قد قتلين، وثقل احلديد قد أجهدين، فهل إىل شربة ماء من سبيل؟: قالمث رجع إىل أبيه و. .مجعاً كثرياً

قاتل قليالً، فما أسرع ما تلقى جدك حممداً .. واغوثاه يا بين، من أين آيت باملاء (: فبكى احلسني عليه السالم وقال
  )عليه السالم، فيسقيك بكأسه األوىف شربةً ال تظلمأ بعدها 

يا أبتاه عليك (: النزال، وقاتل أعظم القتال، فرماه منقذ بن مرة العبدي بسهمٍ فصرعه، فنادى فرجع إىل موقف
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  .، مث شهق شهقة فمات)عجل القدوم علينا: مين السالم، هذا جدي يقرؤك السالم ويقول لك
هللا وعلى قتل اهللا قوماً قتلوك، ما أجرأهم على ا(: وقال ،فجاء احلسني حىت وقف عليه، ووضع خده على خده

  )، على الدنيا بعدك العفاء انتهاك حرمة رسول اهللا 
فأخذها وردها  ،فجاء احلسني. .، وجاءت فأكبت عليه)يا حبيباه يا بن أخاه(: وخرجت زينب بنت علي تنادي

: المث جعل أهل بيته خيرج منهم الرجل بعد الرجل، حىت قتل القوم منهم مجاعة، فصاح احلسني يف تلك احل، إىل النساء
  )صرباً يا بين عموميت، صرباً يا أهل بييت صرباً، فواهللا ال رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً(

كأن وجهه شقة قمر، فجعل يقاتل، فضربه ابن  اغالم، وقد كان وخرج القاسم بن احلسن بن علي بن أيب طالب
لى احلسني فضرب ابن فضيل بالسيف، فج. .يا عماه: فضيل األزدي على رأسه، ففلقه، فوقع الغالم لوجهه وصاح

فاتقاها بساعده فأطنها من لدن املرفق، فصاح صيحة مسعه أهل العسكر، فحمل أهل الكوفة ليستنقذوه، فوطأته اخليل 
  .حىت هلك

بعداً لقومٍ قتلوك، (: احلسني قائماً على رأس الغالم وهو يفحص برجله، واحلسني يقولورؤي واجنلت الغربة، 
  )م القيامة فيك جدك ومن خصمهم يو

عز واهللا على عمك أن تدعوه فال جييبك، أو جييبك فال ينفعك صوته، هذا يوم واهللا كثر واتره وقل (: مث قال
  .مث محل الغالم على صدره حىت ألقاه بني القتلى من أهل بيته، )ناصره

هل من ذاب يذب عن حرم (: وملا رأى احلسني مصارع فتيانه وأحبته، عزم على لقاء القوم مبهجته، ونادى
  )رسول اهللا؟ هل من موحد خياف اهللا فينا؟ هل من مغيث يرجو اهللا بإغاثتنا؟ هل من معنيٍ يرجو ما عند اهللا يف إعانتنا؟

فأخذه ، )حىت أودعه1ناوليين ولدي الصغري(: فارتفعت أصوات النساء بالعويل، فتقدم إىل باب اخليمة وقال لزينب
يا قوم قد قتلتم شيعيت وأهل بييت، وقد بقي هذا الطفل يتلظى عطشاً، (: وقال ،أخذه على يده مثوأومأ إليه ليقبله، 

مث تلقى الدم بكفيه ، )خذيه(: فقال لزينب، فبينما هو خياطبهم إذ رماه رجل منهم بسهم فذحبه، )فاسقوه شربةً من املاء
   )نه بعني اهللاأ هون علي ما نزل يب(: حىت امتألتا، ورمى بالدم حنو السماء وقال

واشتد العطش باحلسني، فركب املسناة يريد الفرات، والعباس أخوه بني يديه، فاعترضتهما خيل ابن سعد، فرمى 
رجل من بين دارم احلسني بسهمٍ فأثبته يف حنكه الشريف، فانتزع السهم وبسط يده حتت حنكه حىت امتألت راحتاه 

  )وه إليك ما يفعل بابن بنت نبيكاللهم إين أشك(: من الدم، مث رمى به وقال
  . مث اقتطعوا العباس عنه، وأحاطوا به من كل جانب ومكان، حىت قتلوه، فبكى احلسني بكاًء شديداً

  :ن احلسني دعا الناس إىل الرباز، فلم يزل يقتل كل من برز اليه، حىت قتل مقتلة عظيمة، وهو يف ذلك يقولإمث 
  ر أوىل من دخول الناروالعا   القتل أوىل من ركوب العار 

وحيكم يا شيعة آل أيب سفيان، إن مل يكن لكم دين وكنتم الختافون املعاد فكونوا أحراراً يف (: صاح ممث 
أنا : أقول(: قال ما تقول يابن فاطمة؟: فناداه مشر، )وارجعوا إىل أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون ،دنياكم هذه

اء ليس عليهن جناح، فامنعوا أعتاتكم وجهالكم وطغاتكم من التعرض حلرمي ما دمت الذي أقتاتلكم وتقاتلوين والنس
                                                

 .اهللا بن احلسني بن علي بن أيب طالب هو عبد  )1(
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وقصدوه باحلرب، فجعل حيمل عليهم وحيملون عليه، وهو مع ذلك يطلب ، بن فاطمةالك ذلك يا : فقال مشر، )حياً
  .شربة من ماء فال جيد، حىت أصابه اثنتان وسبعون جراحة

تال، فبينما هو واقف اذ أتاه حجر، فوقع على جبهته، فأخذ الثوب فوقف يستريح ساعة وقد ضعف عن الق
بسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول : ( ليمسح الدم عن جبهته، فأتاه سهم مسموم له ثالث شعب، فوقع على قلبه، فقال 

  )بن بنت نيب غريهاللهم إنك تعلم أم يقتلون رجالً ليس على وجه األرض ا(: مث رفع رأسه إىل السماء وقال، ) اهللا 
مث أخذ السهم، فأخرجه من وراء ظهره، فانبعث الدم كأنه ميزاب، فضعف عن القتال ووقف، فكلما أتاه رجل 

حىت جاءه رجل من كندة يقال له مالك بن النسر، فشتم احلسني وضربه على ، انصرف عنه، كراهية أن يلقى اهللا بدمه
  .ف إىل رأسه وامتأل الربنس دماًرأسه الشريف بالسيف، فقطع الربنس ووصل السي

ة، مث عادوا إليه هفلبثوا هني، فاستدعى احلسني خبرقة، فشد ا رأسه، واستدعى بقلنسوة فلبسها واعتم عليها
وأحاطوا به، فخرج عبد اهللا بن احلسن بن علي ـ وهوغالم مل يراهق ـ من عند النساء، فشهد حىت وقف إىل جنب 

فأهوى حبر بن كعب ، واهللا ال أفارق عمي: لي لتحبسه، فأىب وامتنع امتناعاً شديداً وقالاحلسني ، فلحقته زينب بنت ع
فضربه بالسيف، فاتقاها الغالم بيده، ، ل عميتويلك أتق: قال له الغالم، فحرملة بن الكاهل إىل احلسني بالسيفأو 

صرب على ما ايا بن أخي، (: فضمه إليه وقال فأخذه احلسني، يا عماه : فنادى الغالم، فاطنها إىل اجللد، فإذا هي معلقة
ه حرملة بن الكاهل بسهم، فذحبه وهو يف افرم، )نزل بك واحتسب يف ذلك اخلري، فإن اهللا يلحقك بآبائك الصاحلني

  .حجر عمه
فقال ، علي بالنار أحرقه على من فيه: فطعنه بالرمح، مث قال ،ن مشربن ذي اجلوشن محل على فسطاط احلسنيإمث 

 ياوجاء شبث فوخبه، فاستح، )يابن ذي اجلوشن، أنت الداعي بالنار لتحرق على أهلي، أحرقك اهللا بالنار:(حلسنيله ا
  .وانصرف

األرض  وملا أثخن احلسني باجلراح، طعنه صاحل بن وهب املزين على خاصرته طعنة، فسقط احلسني عن فرسه إىل
وا أخاه، وا سيداه، وا أهل بيتاه، ليت : وهي تنادي وخرجت زينب من باب االفسطاط، على خده األمين، مث قام

. .ما تنتظرون بالرجل: صحابهأوصاح مشر ب. .السماء انطبقت على األرض، وليت اجلبال تدكدكت على السهل
   .وطعنه ةوبضع عشرة ما بني رمية وضربمائة وجد يف قميصه إىل أن قتل، وقد  فحملوا عليه من كل جانب
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  ـ الثورة 4
دموع تفيض من عيون اجلموع، وهي تستمع لتلك األحاديث العذبة اليت ألقتها بكل قوة بنت اهلدى، كانت ال

حنن : قائال هافراح يقاطع.. أحس آحاد هعام أن كل ما يريد أن يقوله يكاد يتبخر مع تلك األحاديث القوية الجلة ف
  .. كل فرد احلرية يف نوع اإلميان الذي خيتاره لف.. حنن ال نناقش هنا قضايا اإلميان والكفر .. ال نتحدث عن كل هذا 

  .ولكن ذلك مل مينعين من الثورة على اليهودية.. آبائي كلهم يهود .. أنا مثال رجل يهودي 
  .. لقد ثرت على اليهودية اليت شعرت أا كانت سببا فيما حصل لليهود من مآسي 

أو استبدال لليهودية النائمة .. قمت بتصحيح لليهودية بل .. ولكين عندما ثرت عليها مل أخرج من اليهودية 
  .بيهودية مستيقظة متحركة ثائرة

  .. فتحولت اليهودية إىل ديانة الثورة والقوة .. لقد لقحت الديانة اليهودية بأفكار نيتشة 
ا تلك وقد ولد من بينهم.. فرحت أعينه بنيتشة .. لقد رأيت أن موسى وحده عاجز عن تسيري دفة اليهودية 

  .اليت استطاعت أن حتقق حلم اليهود الذي عجز مجيع األنبياء عن حتقيقه.. الفكرة القوية العظيمة فكرة الصهيونية 
وقد عرفت بعد ذلك .. ولكنها حتمل من اهلمة والقوة ما ال تقوم اجلبال به .. عجوز ما إن قال هذا حىت قامت 

  ..تلك اليت زفت ابنها للشهادة بكل ثبات وقوة ..  فلسطني تلك اليت يدعوا خنساء  1)أم فرحات(أن امسها 
.. وأثره يف الثبات .. حتدثن عن أثره يف التوكل .. لقد حتدثت رفيقايت عن آثار اإلميان يف القوة : قامت، وقالت

  .. وسأحدثكم عن أثره يف الثورة واملواجهة 
  .. بل عليه أن يثور ويواجه .. فال يكفي املستضعف أن يثبت 

اليت ينشئها اإلميان يف  2مثار القوةفمن .. بالثورة واملواجهة أوىل الناس  –مبا اكتسبه من قوة إميانية  –املؤمن إن 
 داع دائماً فهو طاغية، شهوة أو جائر، هوى أو متسلط، طمع به ينحرف وال وعيد، يثنيه وال وعد، يفريه أنه ال هنفس
 بيده، املنكر يغري والظلم، للباطل مقاوم والعدل، احلق إىل هاد املنكر، عن ناه ،باملعروف آمر الشر؛ على ثائر اخلري، إىل
  .اإلميان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع مل فإن

 كان وإن املوت من واهلرب ذليلة، تكن وإن احلياة على كاحلرص شيء نفوسهم يضعف ال الناس رأينا لقد
 شيء وال يعتقدونه الذي احلق سبيل يف املوت على واإلقبال باحلياة، كاالستهانة شيء وةالق فيهم يغرس وال كرمياً،

  .احلياة وفراق املوت، لقاء اإلنسان على يهون وباخللود باهللا كاإلميان
 كما الذهب إىل ونظر الناس، وملوك األرض، جبابرة عليه هان..  باملوت يبال ومل الدنيا، عليه هانت إذا واملرء

  .أدىن هو أو العصا إىل ينظر كما السيف وإىل احلجر، إىل ينظر
 خوف وال حرص يكن مل وإذا ..األعناق ويذالن الرؤوس، وحينيان النفوس، يضعفان اللذان مها واخلوف احلرص

  .من األحوال حبال الضعف إىل سبيل فال
                                                

، وليس هناك من ال يعرف فضل هذه املرأة العظيمة وقوا، )خنساء فلسطني(، أو )أم فرحات(العظيمة  أشري به إىل املرأة)  1(
 .وحسن متثيلها للقوة اليت ميلكها املستضعفون

 .للدكتور يوسف القرضاوي) اإلميان واحلياة(بعض ما نذكره هنا من )  2(
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 ما أكرب فقدت عنها فصل فإن ،اإلسالمية للحياة ضروري والثورة على الباطل عنصر االنتصار للحق ولذلك، فإن
 يتواىن أال الشاهد على جيب فكما كله، العامل على احلق شهداء وجعلهم عليه، املسلم قومية أسس اإلسالم ألن به، متتاز
 يصدع بل بالء، أو مبصيبة فرضه أداء يف يبايل وال احلق، إعالء يف يقصر أال املسلم على يتحتم كذلك شهادته إبداء يف
  .احلمام دونه القى ولو كان، حيثما به

  .اإلسالمية الفرائض أكرب من )املنكر عن والنهي باملعروف األمر( جند وهلذا
  .قلوم يف بغضه املسلمون أشرب الذي الشوك وضده رحاه، وقطب اإلسالم أساس التوحيد
 خيشع وال منه خياف فال غريه أما العظيم، الواحد هللا إال يكون ال واخلشوع اخلوف أن املسلمني يعلم والتوحيد

  .أبداً التوحيد مع جيتمع ال ما وهذا والطاعة، للخوف أهالً غريه وجاعل به، مشرك فهو اهللا غري خيشى من وإن له،
  .احلق سبيل يف باملوت واالستهانة والتضحية، واجلرأة البسالة إىل عامة، دعوة آخره إىل أوله من اإلسالم
 إِلَّا أَحدا يخشونَ ولَا ويخشونه اللَّه رِسالَات يبلِّغونَ الَّذين ﴿:فاهللا تعاىل يقول كل حني هذا املعىن، يكرر والقرآن

كَفَى اللَّهو ا بِاللَّهِسيبا﴿ :ويقول ) .. األحزاب(﴾ )39( حم رمعي اجِدسم اللَّه نم نآم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ أَقَاملَاةَا ولص 
 بِكَاف اللَّه أَلَيس﴿ :، ويقول)التوبة(﴾ )18( الْمهتدين من يكُونوا أَنْ أُولَئك فَعسى اللَّه إِلَّا يخش ولَم الزكَاةَ وآتى
هدبع كفُونوخيو ينبِالَّذ نم ونِهد نملِ ولضي ا اللَّهفَم لَه نم ادالزمر(﴾ )36( ه(  

   1)فقتله واه فأمره جائر إمام إىل قام ورجل املطلب، عبد بن محزة الشهداء سيد(: يقول  والرسول
   2)جائر سلطان عند حق كلمة اجلهاد أفضل:( ويقول
  . 3كانوا أينما احلق يقولوا أن أصحابه من العهد يأخذ  كان وقد

اإلسالمية يتقدمها علماؤها ثائرين على أي طغيان، مقاومني أي وقد حكى التاريخ من األمثلة على وقوف األمة 
  . 4استبداد، مهما كلفهم ذلك من تضحيات

***  
وقد تعجبت النفراد النساء يف .. بقيت طيلة ذلك اليوم أستمع إىل النسوة املؤمنات وهن يتحدثن بكل قوة 

بقوله بعد أن فرغ النسوة من ) هعام حادآ(احلديث يف ذلك املوقف دون الرجال، وقد كفاين البحث عن سر هذا 
  فما سر ذلك؟.. ولكن عجيب منكن إذ حتدثنت دون الرجال .. ما أمجل ما حتدثنت به : حديثهن

فلذلك هو يزرع القوة يف .. فالنساء شقائق الرجال .. اإلسالم ال يفرق بني الرجل واملرأة : قامت مسية، وقالت
  .وإنسان ال يفرق يف ذلك بني إنسان.. اجلميع 

وإمنا حتدثت أنا مع أخوايت دون الرجال، لتعلم وليعلم قومك أن الرجال الذي يؤون إىل أمثال هؤالء النساء 
  .يستحيل أن يصيبهم ضعف، أو يتمكن منهم ظامل أو مستبد

فال .. ان ولذلك فإن موازين الكرامة عندنا مرتبطة باإلمي.. وقوته بقدر إميانه .. إن قيمة الرجل عندنا بقدر قوته 
                                                

 .الصحيحني شرط على احلاكم رواه)  1(
 .ماجه وابن الترمذيو داود رواه أبو)  2(
 .رواه البخاري ومسلم)  3(
 )املسؤولية(من هذه السلسلة، فصل ) عدالة للعاملني(ذكرنا األمثلة الكثرية على ذلك يف رسالة )  4(
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  .قوة إال باإلميان
هذه األحاديث وجم قليال، مث ضغط على يديه يشري ما بكل قوة، وكأنه يبعد شيئا ) هعام آحاد(بعد أن مسع 
  .فال أحسبه إال دينا صاحلا.. علموين ما تقولون إذا أردمت أن تدخلوا هذا الدين : عنه، مث راح يصيح

وقد صحت معهم بالتهليل والتكبري من غري أن أشعر، .. رب بكل قوة عندما مسعت اجلموع هذا راحت لل وتك
  . وقد تنزلت علي حينها أنوار جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد 

  



 211

  ثامنا ـ العبيد
  ..  1)العم تومكوخ (سرت حنو كوخ يف أقصى املدينة، مسعت أن امسه  ،يف اليوم الثامن

سود جاء من أمريكا، وكان يف أصله من ساللة األفارقة الذين استعبدهم عجوزا أ) العم توم(وقد كان صاحبه 
  .الرجل األبيض إبان ميالد القارة اجلديدة

وقد بىن كوخه يف تلك البادية، وسرعان ما راح جيمع حوله السود والبيض والصفر الذين كان أجدادهم القدامى 
  .. اعاته وخطبه التحريضية وقد مسعت أنه كان يعقد بني احلني واحلني اجتم.. عبيدا 

  .وقد شاء اهللا أن يكون ذلك اليوم الذي زرته فيه هو خامتة تلك اخلطب التحريضية
  هل فطنت الشرطة له، فاعتقلته؟: قلت
وما كان للشرطة أن تفعل معه شيئا، فالرجل أمريكي حيمل جنسية أمريكية يشهرها بني احلني واحلني .. ال : قال

  .ما كان للشرطة أن تغامر بانتهاك قداسة األمريكينيو.. أمام أعني اجلموع
  فما الذي أى خطبه التحريضية؟: قلت
وقد استطاعوا باملنطق العلمي اإلمياين الذي .. أربعة نفر من الورثة الذين كانت أصوهلم ختضع لالستعباد : قال

  .أوتوه أن يبددوا تلك األوهام اليت كان يتخذها ذريعة لتحريضاته
  قال أولئك الورثة؟ فما: قلت
  .فال يفهم اآلخر إال باألول.. وسأحدثك احلديث من أوله .. اصرب : قال
ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاَءه بِالْخيرِ وكَانَ الْإِنسانُ ﴿ :لقد قال تعاىل فيها .. أنت تعرف طبيعيت .. عذرا : قلت

  )اإلسراء(﴾ )11(عجولًا 
، وقد فوجئت إذ رأيت اجلموع الكثرية ملتفة حول الكوخ، )العم توم(قدمت حنو كوخ .. م يف ذلك اليو: قال

وهي تسمع باهتمام كبري لتلك التحريضات النارية اليت كان العم توم يلقيها من دون خوف أو وجل، وقد كان بني 
                                                

رواية شهرية كتبتها األمريكية هارييت بيتشر سـتو  ، وهي )وخ العم تومك(أشري به إىل شخصية وردت يف رواية بعنوان )  1(
م، وسرعان ما أصبحت من أكثر الكتب مبيعا يف الواليات املتحـدة ويف  1852نشرت الرواية يف كتاب عام  وقد. . ضد الرق
  .بريطانيا

وقد كتبت ستو كوخ العم توم النتقاد الرق الذي اعتربته خطيئة قومية أمريكية، وكانت تأمل يف أن تساعد روايتها على إاء 
ومن ناحية أخـرى،  . لك، فقد أدى الكتاب إىل زيادة عداء سكان الشمال لسكان اجلنوبومع ذ. .الرق سلميا ويف وقت مبكر

  .اعترب سكان اجلنوب أن وصف ستو للرق غري دقيق واعتربوا كتاا إهانة وظلما ملنطقتهم
  ).م1865-1861(ويعتقد املؤرخون أن الشعور باملرارة الذى ولَّده كتاب ستو ساعد يف اندالع احلرب األهلية األمريكية 

وتصف القصة جتارب تـوم مـع   . .وكانت الشخصية الرئيسية يف كوخ العم توم هو العم توم، وهو عبد أسود عجوز ودود
أمـا الثالـث، وهـو    . .ثالثة من مالك الرقيق حيث عامله اثنان منهم، ومها جورج شيليب وأغسطني سانت كلري، بشفقة ورأفة

. به بقسوة لرفضه االعتراف مبكان اختباء عبدين هاربني، ونتيجة ضربه مـات تـوم  سيمون لوجري، فقد أساء معاملة توم وضر
  . .وحتكي الرواية يف جانب منها قصة أسرة العبيد ـ جورج، وإليزا، وصغريمها ـ اليت فرت إىل كندا من أجل احلرية

وأقـر بأـا     ،)جتربة مفزعـة (ن وكتب الناقد األمريكي الشهري إدموند ويلسون أن قراءة كوخ العم توم ألول مرة قد تكو
 )املوسوعة العربية العاملية: بتصرف من) (كتاب أكثر روعة مما يتوقعه املرء(
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  )حنن األمريكيني(احلني واحلني يردد عبارة يقوهلا بفخر وخيالء 
.. فقد كان فيه من البذاءة ما مألين تقززا .. اب كثري لإلسالم، ال يطيق لساين أن يذكره لك كان يف كالمه سب

  .بل ما جعلين أشعر أن الرجل مع أمريكيته اليت يفخر ا ال يزال عبدا للقوم الذي استعبدوا آباءه
  .. ولكين مع ذلك سأذكر لك بعض ما قال، مما يتناسب مع ما رد به عليه 

عندما تقترب به السفينة من  - حبراً - لواليات املتحدة األمريكية لزائر أول ما يصادف ال: ه قولهكان من حديث
  ..الشهري خارج جزيرة مااتن  )احلرية(متثال  )نيويورك(ميناء 

  ..فنحن حنب احلرية، ونكره االستعباد .. رمزا لبالدنا ولثقافتنا  –حنن األمريكيني  –وقد اختذناه 
  .ر بأن اهللا ابتعثنا لنخرج الشعوب من عبودية الثقافات واألديان اليت جعلتها فريسة للعبوديةنشعلذلك وحنن 

  .. وامسحوا يل أن أذكر لكم بصراحيت اليت تعهدوا أن أكرب ما يقف يف وجه محلتنا التحريرية هو اإلسالم 
  ..قدس ذلك أنه الدين الوحيد الذي شرع االستعباد، وقنن له قوانينه يف كتابه امل

فهو الكتاب الوحيد من ) .. القرآن(لقد اندهشت كثريا عندما قرأت كتاب املسلمني املقدس الذي يسمونه 
  .. الكتب املقدسة الذي يتحدث بتفصيل عن العبيد 

  .. فلذلك ال جند كتابا يف الفقه، إال وهو حيوي احلديث عن أحكام العبيد.. وقد أثر على تراث املسلمني الفقهي 
أو بتعبري أدق عندما قام نيب احلرية .. فعندما ألغى قومنا الرق .. يشعر فقهاء املسلمني اليوم بفراغ كبري  ولذلك

بإلغاء الرق شعر املسلمون بامتعاض شديد، فال ميكن لتشريعات اإلسالم أن تقوم من دون أن تكون 1)لنكولن أبراهام(
  .هناك عبودية

حممد علي (ـ قام رجل من القوم، كان أشبه الناس ب.. ي أن أذكره لك بعد أن قال هذا الكالم وغريه مما أستح
بلهجة ال ختتلف كثريا خياطبه قال .. وكان من غرابة الصدف أنه حيمل نفس امسه  ..ذلك املالكم املسلم..   2)كالي

صح أنا مثلك من عبيد أو بتعبري أ.. فأنا مثلك من أمريكا .. امسح يل أيها العم الفاضل أن أحدثك: عن هلجة العم توم
  .. أمريكا احملررين 

ولكين عندما عرفت اإلسالم وقارنت موقفه من الرق بغريه من .. وقد كنت مثلك يف فكرك ودينك وحتريضك 
  .. عرفت أن اإلسالم هو رمحة اهللا للعاملني .. األديان واملذاهب واألفكار واحلضارات 

ولكين سأحدثك عن هؤالء .. ها اإلسالم فيليت اكتشفت عن نفسي وال عن رحليت الطويلة ا لن أحتدث لك
  . 3وتفخر بانتمائك إليهم.. الذين تفخر م 

                                                
 للواليـات  رئيسا كان أمريكي دولة رجل). م1809 - 1865( Lincoln, Abraham) أبراهام لنكولن،(هو )  1(

 أزمة أكرب كانت اليت األمريكية األهلية احلرب خالل حدةاملت الواليات لنكولن قاد. م1865 عام حىت م1861 عام من املتحدة
 قـاد  .أمريكـا  يف الرق إاء على ساعد كما التمزق، من االحتاد على احلفاظ يف وساعد. التاريخ يف املتحدة الواليات واجهت
 )امليةاملوسوعة العربية الع: انظر( .األهلية احلرب أثناء تواجهها أزمة أكرب خالل املتحدة الواليات

 بطولة حيرز الثقيل للوزن مالكمة بطل أول وهو مسلم، أمريكي مالكمة بطل، م1942، ولد يف علي حممد كالي،هو )  2(
 ..مرات أربع العامل
، )التاريخ األسود للـرق ىف الغـرب   - اإلسالم حمرر العبيد(رجعنا عند بيان املعلومات املرتبطة بتاريخ الرق إىل كتاب )  3(
 .رئيس حترير جريدة النور اإلسالمية ،مدى شفيقحل
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هل .. ك عن هذا التمثال املخادع سألأن أهنا وأود ..  نارمزاً لبالدلقد بدأت حديثك بتثمال احلرية الذي نعتربه 
  مليون هندى أمحر؟  112 أُقيم رمزاً للحرية الىتُ أسبغت على

أنه رمز حلرية عشرات املاليني من األفارقة املساكني الذين جرى خطفهم وجلبهم بالقوة إىل اجلنة األمريكية أم 
  للعمل الشاق حىت املوت من أجل حتقيق احللم األمريكى؟ 

 إا ملهزلة كربى أن يقام متثال احلرية على جثث ومجاجم عشرات املاليني من البشر الذين متت إبادم مجاعياً
بل لو حدث معشار هذه اإلبادة ضد احليوانات ألقامت مجعيات الرفق .. بشكل مل حيدث مثله حليوانات الغابات 

ولكنه  - على حد زعمهم - أما إبادة مائة مليون هندى أمحر فهو أمر يؤسف له  ..باحليوان ىف الغرب الدنيا ومل تقعدها 
نفسه ميلك ثالمثائة عبد وجارية  - جورج واشنطن - مريكية املزعومةبل كان أبو احلرية األ ..كان ضروريا ألمن البالد 

  .ىف مزرعته اخلاصة ، ومل حيرر منهم واحداً قط
فقد كان الغزاة البيض يشعلون النار ىف . .حيكى املؤرخون األوربيون املنصفون قصصاً يشيب هلوهلا الولدان و

نود من أكواخهم هاربني من احلريق ، يكون رصاص البيض ىف أكواخ اهلنود ، ويقيمون الكمائن حوهلا ، فإذا خرج اهل
  ! انتظار الرجال منهم ، بينما يتم القبض على األطفال والنساء أحياء الختاذهم عبيداً

انتزع البيض بعض األطفال اهلنود الصغار من أحضان أمهام وقطعوهم إرباً أمام (: وكتب أحد اهلولنديني قائالً 
وربطوا أطفاال آخرين على ألواح من اخلشب مث ذحبوهم !! ألشالء ىف النريان املشتعلة أو النهر مث ألقيت ا، أعينهن

  )كاحليوانات أمام أعني األمهات
 ماكما ألقوا ببعض الصغار ىف النهر ، وعند –كما يقول اهلولندى الراوى نفسه  –إنه منظر ينفطر له قلب احلجر 

 –صغاراً وكباراً  - هلم اجلنود بالوصول إىل شاطئ النهر ، ودفعوا اجلميع  حاول اآلباء واألمهات إنقاذهم مل يسمح
  .بعيداً عن الشاطئ ليغرقوا مجيعاً

 ..والقليل جداً من اهلنود كان ميكنه اهلرب ، ولكن بعد أن يفقد يداً أو قدماً ، أو ممزق األحشاء برصاص البيض
  حادة أو مشوهاً بدرجة ال ميكن تصور أسوأ منها  هكذا كان الكل إما ممزق األوصال ،أو مضروباً بآله

. .ومت نقل أعداد هائلة من العبيد اهلنود إىل جزر اهلند الغربية للعمل باملزارع الشاسعة هناك أو لبيعهم آلخرين 
  .حيث مقر األمم املتحدة ، ومتثال احلرية )نيويورك(كما شحن مئات األلوف منهم مشاالً إىل نيواجنلند و

قد أثار  )تدمري اهلنود احلمر(سبان ىف أمريكا اجلنوبية بكتابه الشهري الذى فضح جرائم اإل )ال كاس(املؤرخ وكان 
فلجأت احلكومة هناك إىل دئة الرأى العام الثائر بإصدار قانون مينع استعباد اهلنود .. القضية أمام احملاكم األسبانية 

  . تنييمل تعرف سبيلها إىل التطبيق الواقعى أبداً ىف األمريك - كما يقول ال كاس - بشكل شخصى ، لكن النصوص
أم لن يتمكنوا من استصالح وزراعة عشرات املاليني من األفدنة ىف رأوا البيض معظم اهلنود احلمر بعد أن أباد 

عن خطة وتفتقت أذهان الشياطني  ..بدون جلب املاليني من األيدى العاملة الرخيصة –أمريكا  –القارة اجلديدة 
  .جهنمية بدأت كل دول أوروبا الغربية تقريباً تنفيذها

إن الزنوج األفارقة هم من أقوى أنواع البشر وأكثرهم جلداً وصرباً وحتمالً للمشاق واألجواء القاسية ، وهلذا 
  !! استقر رأى ارمني على اصطياد أكرب عدد ممكن منهم

تنهش فلذات أكبادها بال ذرة من  –أفريقيا  - فريسة املسكينةوهكذا تكالبت الوحوش البيضاء املسعورة على ال
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آالف السفن األوروبية احململة باجلنود املسلحني بالبنادق واملدافع تقاطرت على الساحل الغرىب .. رمحة أو إنسانية 
قى منهم على قيد للقارة السوداء حاملة املوت واخلراب ألغلب سكاا، واخلطف واالستعباد واإلذالل مدى احلياة ملن ب

  .احلياة
ذات  –ن جيوش إجنلترا وبلجيكا والربتغال وأملانيا وفرنسا وهولندا وأسبانيا إ :تقول املصادر األوروبية ذاا

مل جتد صعوبة كبرية ىف  –التسليح املتقدم الذى ال ميكن مقارنته بالسيوف واحلراب الىت ال ميلك األفارقة غريها 
  . ألفريقيا املطل على احمليط األطلنطىالسيطرة على الساحل الغرىب

مليوناً من األفارقة حيث مت بيعهم كعبيد ىف  40إىل  15وخالل مخسني عاماً فقط مت خطف وترحيل ما بني 
  . .أسواق أمريكا وأوروبا 

لتسعة بينما يلقى ا املصادر الغربية ذاا تؤكد أنه من بني كل عشرة أفارقة كان يتم أسر واحد فقط واستعباده،و
ما جوعاً و عطشاً أو انتحارا من على ظهر السفن الىت كانوا حيشرون إاآلخرون مصرعهم إما برصاص الغزاة البيض، و

وكثري منهم كان يلقى حتفه اختناقاً بسبب تكديس املئات منهم ىف أقبية السفن ىف مساحة عدة مترات  ..فيها كاملاشية 
  .طعام أو مراحيض بال وية أو

وعلى ذلك فإن ما ال يقل عن مائة . .ما كان البحارة يقتلون املئات من الضحايا ويلقون جبثثهم ىف البحروكثرياً 
  .عاماً فقط خالل مالحم اصطياد العبيد من القارة املنكوبة 50مليون أفريقى قد لقوا حتفهم ىف 

اش واألشجار احمليطة بأكواخ األفارقة ، دائرة املعارف الربيطانية أن اإلجنليز كانوا يشعلون النريان ىف األحروتذكر 
بينما يتم ، فيضطر هؤالء املساكني إىل اخلروج من مساكنهم هرباً من النريان ، فتتلقفهم رصاصات القناصة لقتل الرجال

أسر األطفال والنساء، مث ترحيلهم إىل مراكز لتجميع العبيد على طول الساحل الغرىب األفريقى متهيداً لنقلهم بالسفن 
هذا هو األسلوب ذاته الذى جرى استخدامه الصطياد اهلنود احلمر ، كما و ..عرب احمليط األطلنطى ىف رحلة بال عودة 

  .يصطادون الوحوش واحليوانات غري األليفة من الغابات
. حنن ال نعرف بالضبط األرقام احلقيقية للضحايا سواء من القتلى أو ممن سقطوا ىف فخاخ االستعباد حىت املوت 

ويكفى أن كاتباً غربياً كبرياً ذكر أن عدد القتلى . .ولكن من املؤكد أن األرقام أعلى بكثري مما تذكره املصادر الغربية 
الذى دمر شعباً بأكمله ، وعرقل  )ليوبولد(ىف دولة واحدة هى الكوجنو بلغ عشرة ماليني إفريقى ىف عهد امللك الطاغية 

  .مه وجشعه وإجرامه مسرية الكوجنو ملئات السنني بسبب
عاماً فقط حكم  23ن هذا الطاغية قتل كل هؤالء خالل إ): (شبح امللك ليوبولد(يقول آدم هو تشيلد ىف كتابه 

  )خالهلا الكوجنو الىت كان يدعيها مستعمرة مملوكة له شخصياً بكل ما عليها من بشر وثروات وحيوانات
، والفرنسيون ىف مناطق أخرى ، والربتغاليون ىف أجنوال ، واألملان  ىف الكوجنو )ليوبولد(وقد كان األوروبيون مثل 

ىف الكامريون ، واإلجنليز ىف دول أخرى عديدة قد وضعوا نظاماً إجرامياً للسخرة الستخراج املطاط والذهب وغريها 
م مئات السنني، ومل وعطلوا مسري،من كنوز القارة السوداء الىت بها ارمون، كما سرقوا فلذات أكباد األفارقة 

  .يتركوا هلم سوى املوت واخلراب الشامل والتعاسة الىت مل يفلت منها أحد
وغريه من املؤلفني الغربيني الفظائع الىت ارتكبها األوروبيون ىف أفريقيا، فقد كان الشنق وتعليق  )هوتشيلد(ويعدد 

  .شائعاً مارسه احملتلون على اختالف دوهلم وهويام أمراًوغريها وقطع األيدى واألقدام واألذن ، اجلثث على األشجار
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وكان من املألوف اإلجبار على العمل املتواصل حتت الشمس احلارقة بال ماء أو طعام كاف، والربط بالسالسل 
وكان هناك نوع من الكرابيج يصنعه اجلالدون خصيصاً  ..احلديدية ، وحرق قرى بأكملها عقاباً على أية بادرة تذمر

  .لد اخلرتيت بعد أن يتم جتفيفه وتقطيعه بطريقة تترك أطرافه حادة وقاطعةمن ج
ويقول هوتشيلد أن عشرين جلدة ذه الكرابيج كانت كافية ليفقد الود الوعى متاماً ، فإذا ارتفع عدد الضربات 

  .إىل مائة جلدة بتلك الكرابيج الشيطانية فإن الود يلقى حتفه فوراً
فقد كان الفرنسيون يستخدموا بضراوة أشد ، يستخدموا ضد التعساء ىف الكوجنو )ليوبولد( وإذا كان زبانية

ـ  )اهلرييرو(ومل تكن أملانيا بعيدة عن امليدان ، فقد أباد األملان شعباً بأكمله هو قبائل ، )برازافيل(ىف  فيما يعرف اآلن ب
م إلدراك هول ما حدث 1904األملاىن جلنود االحتالل عام وتكفى قراءة فقرة واحدة من تعليمات القائد  )..ناميبيا(

يوجد جيب أن يقتل سواء كان حيمل سالحاً أم ال  –فريقى إ –كل هرييرو :( لقد ورد فيها .. السادة البيض ووحشية
  )وال جيوز إعتقال أى رجل ، جيب فقط أن يقتل.. وسواء كانت لديه ماشية أم ال 

القسيس الربتغاىل فرناندو دى أليفريا وقد تتبع .. أكثر دول أوروبا تورطاً ىف الرق وقد كانت الربتغال كذلك من 
أكرب  )الس كاساس(كيف كان تجار الرقيق من الربتغاليني بقيادة صديقه القس  )فن احلرب ىف البحر(كتابه يف 

طلنطى بعد خطفهم وانتزاعهم من النخاسني ىف عصره يقومون بترحيل مئات األلوف من العبيد األفارقة عرب احمليط األ
  .أسرهم وتقييدهم بالسالسل

حسبما ذكر إليفريا كان يصاحب كل سفينة قسيس ليقوم بتنصري العبيد مقابل مبلغ ماىل يتقاضاه عن كل و
  .وحققت الكنائس األوروبية ثروات هائلة من تلك الرسوم الىت تتقاضاها من النخاسني.. رأس

جتارة العبيد ، حيث طافت مئات من السفن اهلولندية موانئ أفريقيا الغربية منذ القرن  وشاركت هولندا أيضاً ىف
الىت جيمعون فيها العبيد متهيداً  )جورى(بل كانت جزيرة . .السادس عشر لنقل ماليني من العبيد إىل أوروبا وأمريكا 

   ..م1872 لنقلهم عرب األطلنطى حتت سيطرة اهلولنديني اىل أن باعوها لإلجنليز عام
ويبدو أم اكتشفوا أن خطف واصطياد . .وكانت بعثات التبشري اهلولندية متورطة ىف أخس جتارة عرفتها البشرية

  .األفارقة املساكني واستعبادهم يدر من األرباح أضعاف ما جيلبه العمل على تغيري عقائدهم باسم الرب الذى يزعمون
احلقيقة (: يف ذلكيقول .. فارقة واستعبادهم وهو اإلنتقام الرببرى سبباً اّخر الختطاف األ )هيوتوماس( ويكشف

أن الربتغاليني وغريهم كانوا يصطادون اإلفريقيني وحيولوم إىل عبيد حمض انتقام من األفارقة املغاربة بسبب سيطرم 
بانيا والربتغال ملئات من فقد كان أسالف هؤالء املغاربة من املسلمني قد سيطروا على أس..على أسبانيا والربتغال 

  )السنني
كما شهد مؤرخو  - أن القوم مل ينسوا أحقادهم رغم أن املسلمني  - كما شهد هيوتوماس  - ومن الواضح 

فقد نشروا العلوم واملعارف واحلضارة ىف تلك .قدموا للغرب وللعامل كله أياد بيضاء طوال حكمهم لألندلس  –الغرب 
  !!باألندلس بكل عطف ورمحة وعاملوا غري املسلمني العهود،

ويؤيد ما قاله هيوتوماس أن البابا يوجينياس الرابع أعلن رعايته حلمالت االستعباد الىت يقوم ا امللك هنرى ىف 
م عقد البابا نكوال اخلامس وكالكاتاس الثالث صفقة السترقاق األفارقة  1460حىت  1450وىف الفترة من!! أفريقيا 

  !!كراون للكنيسة عن كل رأس 300دفع العبيد و مقابل تعميد
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  !! بل أرسل أحد األساقفة سفينة حلسابه ىف إحدى احلمالت
وقننوا هذا كله بتشريعات تشكل .. وقد جلأ البيض إىل أساليب شيطانية لقمع العبيد وقهرهم والسيطرة عليهم 

   ..وصمة عار ألى نظام قانوىن ىف التاريخ 
وعلى سبيل  ..وال الرقيق يعرف ىف كل أمة من األمم املعاصرة بالقانون األسود كان القانون الذى يتناول أحوقد 

ينص على أن الزجنى إذا اعتدى على أحد األحرار أو ) 1685(املثال كان القانون األسود الفرنسى الذى صدر سنة 
ون أن اآلبق ىف املرة األوىل ارتكب جرمية السرقة عوقب بالقتل أو بعقاب بدىن آخر ، أما إذا أبق العبد فإن نص القان

وقتل اآلبق كان معموال به أيضاً ىف . .والثانية يتحمل عقوبة صلم األذنني والكى باحلديد احملمى ، فإذا أبق الثالثة قتل
ودام احلال على هذا ىف فرنسا حىت قامت . .اجنلترا، فقد نصت شريعتهم على أن من أبق من العبيد ومتادى ىف إباقه قتل

  .م 1848ثورة 
أما ىف أمريكا فكان القانون ىف غاية الشدة والقسوة ، وكان مقتضى القانون األسود أن احلر إذا تزوج بأمة صار 

وكانت القوانني تصرح بأن للسيد كل حق على عبده حىت حق . .غري جدير بأن يشغل وظيفة ىف املستعمرات
  .االستحياء والقتل

ق لألسود ىف أن خيرج من مل يكن حيو. .ملقامرة عليه وبيعه كأنه يمةوكان جيوز للمالك رهن عبده وإجارته وا
ولكن إذا أجتمع ىف شارع واحد أكثر من سبعة من األرقاء ولو . .احلقل ويطوف بشوارع املدن إال بتصريح قانوىن 

  ..بتصريح قانوىن كان ألى أبيض إلقاء القبض عليهم وجلدهم
  .األمريكتني وهذه النصوص كانت مطبقة ىف كل أحناء 

***  
حنن ال نتحدث عن أمريكا، : ، فراح يداعبه قائال)حممد علي كالي(مل جيد العم توم ما يقول ردا على ابن بلده 
أليس اإلسالم مبا نشره من فكر وثقافة ودين هو السبب يف استعباد .. حنن هنا نتحدث عن الرق الذي جاء به اإلسالم 

  اإلنسان ألخيه اإلنسان؟
املسلمني املقدس هو الكتاب الوحيد من بني الكتب املقدسة املمتلئ باحلديث عن أحكام العبودية  أليس كتاب

  وقوانينها؟
  .. قبل أن أجيبك عن سؤالك أود أن أصحح معلومات املرتبطة بتاريخ الرق يف العامل : قال كالي

حقائق التاريخ الىت دونها املؤرخون هكذا تثبت . .مسئوالً عن ابتداع الرق مل يكن يف يوم من األيام اإلسالم ف
تارخيها هو ذاته تاريخ االستغالل وظلم  ..فالتاريخ يشري إىل أن الرق ظاهرة عريقة ىف القدم .. من غري املسلمني 

  . اإلنسان ألخيه اإلنسان
نشأت منذ ان اإلنسان لإلنسظاهرة استعباد أن  نا من األوروبيني واألمريكينيأقصد مؤرخي.. ذكر املؤرخون قد و

عشرات األلوف من السنني ، وحتديدا ىف فترة التحول من الصيد إىل االعتماد على الزراعة املُنظّمة كوسيلة الكتساب 
  .الرزق

بينما كانت الزراعة تنشئ املدنية إنشاًء فإا إىل جانب :( يقرر ذلك ) ول ديورانت(املؤرخ الكبري لقد قال 
ية ، انتهت كذلك إىل نظام الرق الذى مل يكن معروفًا ىف اجلماعات الىت كانت تقيم حياا على انتهائها إىل نظام امللك
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وكان فيهم الكفاية لذلك، وأما الرجال فقد ، الصيد اخلالص، ألن زوجة الصائد وأبناؤه كانوا يقومون باألعمال الدنية 
، يتلوها مرحلة من فتور االسترخاء والدعة بعد كانت تتعاقب ىف حيام مرحلة تضطرب بنشاط الصيد أو القتال

عادة االستجمام . من هذه العادة  –فما نظن  –ولعل ما تنطبع به الشعوب البدائية من كسل قد بدأ . اإلجهاد والعناء
هذا البطىء بعد عناء القتال والصيد ، ولو أا مل متكن عندئذ كسالً مبقدار ما كانت راحة واستجاما ؛ فلكى حتول 

  .وتنظيم العمل ، العناية باألرض عناية تتكرر كل يوم : النشاط املتقطع إىل عمل مطرد ، البد لك من شيئني 
وأما تنظيم العمل فيظل منحلَّ العرى لَدنى النشاط مادام الناس يعملون ألنفسهم، لكنهم إذا كانوا يعملون لغريهم 

ة على القوة واإلرغام ؛ وذلك أن نشأة الزراعة وحدوث التفاوت بني الناس فإن تنظيم العمل البد أن يعتمد ىف النهاي
انتهيا إىل استخدام الضعفاء بواسطة األقوياء اجتماعيا ؛ ومل يتنبه الظافر ىف القتال قبل ذلك إىل أن األسري الذى ينفعه هو 

وإذن فقد تقدم . .ا زاد نظام الرق اتساعااألسري احلى ، وبذلك قلَّت اازر وقلَّ أكل الناس بعضهم حلوم بعض كلم
اإلنسان من حيث األخالق تقدما عظيما حني أقلع عن قتل زميله اإلنسان أو أكله ، واكتفى من أعدائه باسترقاقهم؛ 
وإنك لترى تطورا كهذا يتم اليوم على نطاق واسع ، إذ أقلعت األمم الظافرة عن الفتك بالعدو املغلوب ، واكتفت 

وبرهن على نفعه ، أخذ يزداد . وملا استقر نظام الرق على أسسه . اقهم عن طريق التعويض الذى تكبدهم إياه باسترق
نطاقه بأن أضيف إىل الرقيق طوائف أخرى غري األسرى ، فأضيف إليهم املَدينون الذين ال يوفَون الدين ، وارمون 

عمدا الجتالب الرقيق ؛ وهكذا كانت احلرب بادىء األمر عامالً على الذين يعاودون اإلجرام ، هذا إىل إغارات تشن 
  .نشأة الرق ، مث أصبح الرق عامالً على شن احلرب 

ولعل نظام الرق حني امتدت به القرون قد أكسب اجلنس البشرى تقاليده وعاداته من حيث العمل ، فلن جتد 
ه أن يتخلص منه بغري أن يتعرض لشىء من العقاب البدىن أو بيننا أحدا يقدم على عمل شاق عسري إذا كان ىف مقدور

االقتصادى ، وإذن فقد بات الرق جزًءا من النظام الذى استعد به اإلنسان للقيام بالصناعة ، هذا فضالً عن أنه عمل 
ضت قرون على هذا على تقدم املدنية بطريق غري مباشر ، بأن زاد من الثروة فخلق الفراغ لفئة قليلة من الناس ، وملا م

هذا   ..النظام ، جعل الناس ينظرون إليه كأنه نظام فطرى الغىن عنه ، ذا قال أرسطو وكذلك بارك القديس بولس
    1)النظام االجتماعى الذى البد أن يكون قد بدا لعينيه ىف عصره نظاما قضى به اهللا

  :آلخرين على أوسع نطاق ممكناتعباد وقد عرفت كل احلضارات واألمم السابقة على اإلسالم ظاهرة الس
إذ كان امللوك والكهنة وقواد اجليش املصرى القدمي يتخذون أسرى احلرب ..  الفراعنةفالرق كان موجودا لدى  

  . عبيدا هلم ، يستخدموم فيما حتتاج إليه الدولة الفرعونية من أعمال كشق الترع وبناء اجلسور واملعابد واألهرامات
ومن .. وقد كانت قصورهم مليئة بالعبيد واجلوارى.. موجودا على أوسع نطاق لدى اآلشوريني كان الرق و

تلك العقود  –كما يقول ول ديورانت  –وتعود إىل عهد امللك نبوخذ نصر  ،أطرف الوثائق والعقود الىت عثر عليها
يشنها البدو الرحل على الواليات األجنبية، وكان مصدر هؤالء العبيد أسرى احلروب ، والغارات الىت (. املتصلة بالعبيد

وكان مثن األرقاء خيتلف من عشرين رياالً إىل مخسة وستني للمرأة ، ومن مخسني . ونشاط العبيد أنفسهم ىف التناسل 
وكان هؤالء العبيد هم الذين يؤدون معظم األعمال العضلية ىف املدن ، وتدخل ىف هذه  ..رياالً إىل مائة ريال للرجل 
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  .ألعمال اخلدمات الشخصيةا
من حقه أن يبيعه أو يرهنه وفاء لدين ، ومن حقه أن يقتله إذا ظن : وكان العبد وكل ما ملكت يداه ملكًا لسيده 

وإذا أبق العبد فإن القانون ال يبيح ألحد أن حيميه وكانت تقدر جائزة ملن . .أن موته أعود عليه بالفائدة من حياته 
حق الدولة أن جتنده كما جتند الفالح احلر للخدمة العسكرية أو تسخره للقيام ببعض األعمال  وكان من ..يقبض عليه 

وكان أكثر العبيد يقنعون من حيام بكثرة األبناء ، حىت صاروا أكثر عددا من . .العامة كشق الطرق ، وحفر القنوات 
   1)جياش جيرى حتت قواعد الدولة البابليةفكانت طبقة األرقام الكبرية تتحرك كأا ر حتىت  ،األحرار

. .كان األرقاء يتخذون للرعى والزراعة ، ويستخدمون فيما حتتاج إليه البيوت من الزينة والعمل فارسوىف بالد 
  .وإذا ارتكب الرقيق ذنبا عوقب عقابا معتدالً ، فإذا ارتكبه مرة أخرى فلسيده أن يعاقبه مبا يشاء ، وله أن يقتله

طبقة األشراف وهم الربامهة ، أما طبقة العمال، فهى الطبقة الدنيا الىت : ن لدى اهلنود القدماء طبقات أعالها كاو
وهى طبقة  –وللطبقة األوىل السيادة والسيطرة ، وعلى الطبقة الثانية . .تستخدم ىف األعمال ، وتعامل معاملة بشعة 

وكانت القوانني الىت حياكم ا جائرة ، فإذا اعتدى . ا طوال حياته ويستمر الرقيق خادم. الطاعة واخلضوع –األرقاء 
وإذا احتقره عوقب بوضع خنجر . وإذا شتمه بلفظ بذىء قُطع لسانه . رقيق على برهمى حكم على الرقيق بالقتل 

وإذا . نه وفمه وإذا جترأ ونصح لربمهى نصيحة تتصل بواجبه أمر امللك بوضع زيت ساخن ىف أذ. حممى بالنار ىف فمه 
!!. وإذا سرق عبد شيئًا من برمهى حكم عليه باإلحراق . اغتصب برمهى شيئًا من الرقيق حكم عليه بدفع غرامة مالية 

وكانت ىف اهلند طائفة أخرى . وكانت األعمال النجسة تترك للعبيد ليقوموا ا ، واألعمال املقبولة يقوم ا اخلدم 
  .بيد منبوذة تسخر للخدمة كالع

وكان للسيد احلق ىف بيع من . كان الفقراء من الصينيني القدماء يبيعون أبناءهم وبنام لشدة فقرهم وحاجتهمو
  .لديه من األرقاء وأوالدهم

وقد كان عددهم كبريا،  ،طبقات املواطنني والغرباء والعبيد: طبقاتثالث ىف أثينا ، فقد كان اإلغريقأما عند 
ضحايا غارات االسترقاق ، أو أطفال أنقذوا وهم معرضون ىف العراء ، أو أطفال مهملون،  إما أسرى حرب ، أووهم 

وكانت قلة منهم ىف بالد اليونان يونانية األصل ؛ وكان اهلليىن يرى أن األجانب عبيد بطبعهم ألم . .أو جمرمون 
ء األجانب ما ال يتفق مع العقل؛ لكنه كان يبادرون باخلضوع إىل امللوك ، وهلذا مل يكن يرى ىف استعباد اليونان هلؤال

  . يغضبه أن يسترق يوناىن
وكان جتّار اليونان يشترون العبيد كما يشترون أية سلعة من السلع، ويعرضوم للبيع ىف طشيوز، وديلوس، 

ا الغرباء؛ ومل وكان النخاسون ىف أثينا من أغىن سكا. وكورنثة، وإجيينا، وأثينا، وىف كل مكان جيدون فيه من يشتريهم
يكن من غري املألوف ىف ديلوس أن يباع ألف من العبيد ىف اليوم الواحد؛ وعرض سيمون بعد معركة يورميدون عشرين 

  . ألفًا من األسرى ىف سوق الرقيق
وكان ىف أثينا سوق يقف فيه العبيد متأهبني للفحص وهم جمردون من الثياب، و يساوم على شرائهم ىف أى 

وكانوا يشترون إما الستخدامهم ىف العمل . .وقات، وكان مثنهم خيتلف من نصف مينا إىل عشر مينات وقت من األ
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مباشرة، أو الستثمارهم؛ فقد كان أهل أثينا الرجال منهم والنساء جيدون من األعمال املرحبة أن يبتاعوا العبيد مث 
وكان أفقر  ..ىف املائة 33حهم من هذا تصل إىل وكانت أربا. .يؤجروهم للعمل ىف البيوت أو املصانع، أو املناجم

وكان عددهم ىف بيوت األغنياء يصل أحيانا إىل مخسني ، وكانت احلكومة األثينية  ..املواطنني ميتلك عبدا أو عبدين
تستخدم عددا منهم ىف األعمال الكتابية وىف خدمة املوظفني، وىف املناصب الصغرى، وكان منهم بعض رجال 

  .الشرطة
ومل يكن الناس ىف . .أما ىف الريف فكان العبيد قليلى العدد، وكانت أكثر الرقيق من النساء اخلادمات ىف البيوت

، وكان العبيد ىف كورنثا. مشاىل بالد اليونان وىف معظم الپلپونيز ىف حاجة إىل العبيد الستغنائهم عنهم برقيق األرض
لشاقة، كما كانت اجلوارى يقمن مبعظم األعمال املنزلية اهدة، ولكن وجمارا، وأثينا يؤدون معظم األعمال اليدوية ا

العبيد كانوا فوق ذلك يقومون جبزء كبري من األعمال الكتابية ومبعظم األعمال التنفيذية ىف الصناعة، والتجارة، 
 يكن هناك عبيد علماء كما ىف أما األعمال الىت حتتاج إىل اخلدمة فكان يقوم ا األحرار والغرباء، ومل. والشئون املالية

وكان . العصر اهللنسىت وىف روما، وقلما كان يسمح للعبد بأن يكون له إناء ، ألن شراء العبد كان أرخص من تربيته
العبد إذا أساء األدب ضرب بالسوط، وإذا طلب للشهادة عذّب، وإذا ضربه حر مل يكن له أن يدافع عن نفسه ، لكنه 

   1)لشديدة كان له أن يفر إىل أحد اهلياكلإذا تعرض للقسوة ا
أفالطون يرى أن العبيد اليصلحون ألن يكونوا بل كان  ..وكان فالسفة اليونان جياهرون بتأييدهم للرق 

وال ندرى أى مدينة فاضلة تلك الىت يكون ثالثة !!. وعليهم فقط لزوم الطاعة العمياء لسادم أحرار أثينا  ..مواطنني 
  !!من العبيد أرباع أهلها 

ليوجهوهم كما يريدون، ! أما تلميذه أرسطو فهو يرى أن بعض الناس خلقُوا فقط ليكونوا عبيدا آلخرين
فالعبيد خلقوا ليعملوا كأم آالت،  ..وبعضهم خلقُوا ليكونوا سادة، وهم األحرار ذوو الفكرة واإلرادة والسلطان

وجيب ىف رأى أرسطو أن يستمر هذا االستعباد حىت يتوصل ! لينفذها العبيدواألحرار خلقُوا ليفكروا ويلقوا األوامر 
  !اإلنسان إىل صنع آالت معدنية حتل حمل الرقيق

وىف بالد اليونان كان العبيد يعملون خدما ىف البيوت، وال يسمح هلم بأن يكونوا كهنة ىف املعابد كما يؤكد 
  .بلوتارك املؤرخ اليوناىن املعروف

وكانت قربص وصاقس . دماء اإلغريق السري ىف البحار، وخطف من جيدونه من سكان السواحلوقد اعتاد ق
وكان العبيد يعملون ملواليهم وألنفسهم، . .وسامس واملستعمرات اليونانية أسواقًا كأثينا يباع فيها األرقاء ويشترون

ثينا عبد للقيام باخلدمة ، مهما كان صاحبه وكان ىف كل منزل بأ. .ويدفعون لسادم مقدارا حمددا من املال كل يوم 
  .فقريا ، وكان املوىل حر التصرف فيمن ميلكهم من عبيد

وكان الرقيق إذا أخطأ عوقب باجللد بالسوط وكلف القيام بطحن احلبوب على الرحى ، وإذا هرب كوى على 
  .جبهته باحلديد احملمى ىف النار

فقد كان الرومان حيصلون  ..صفحات حالكة السواد ىف سجل الرقهو حبق ف الرومانتاريخ العبودية لدى أما 
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عادة على األرقاء من أسرى احلروب، وأوالد العبيد، وأوالد األحرار الذين حكم عليهم القانون بأن يكونوا عبيدا ، 
وىف أثناء ! رقيقوكان ثالثة أرباع سكان االمرباطورية الرومانية من ال. .كاملدينني الذين صعب عليهم الوفاء بديوم

وأحيانا كان . احلرب كان النخاسون الذين يتجرون ىف الرقيق يالزمون اجليوش، وكان األسرى يباعون بأمثان زهيدة
  .النخاسون من الرومان يسرقون األطفال ويبيعوم ، ويسرقون النساء لالجتار بأعراضهن 

وكان الراغب ىف الشراء . البائع، ويباع باملزايدةوكان الرقيق ىف روما يقف على حجر ىف السوق، ويدلل عليه 
  !يطلب أحيانا رؤية العبد وهو عريان ملعرفة ما به من عيوب

  . .وكان هناك فرق كبري ىف الثمن بني العبد املتعلم والعبد اجلاهل، وبني اجلارية احلسناء واجلارية الدميمة
كحراسة املباىن، والقيام بأعمال السجان ىف السجن،  قسم ينتفع به ىف املصاحل العامة: وكان األرقاء قسمني 

وحال هذا النوع أحسن من سواهم، وقسم ينتفع به ىف املصاحل . واجللّاد ىف احملكمة للمساعدة ىف تنفيذ حكم القاضى
  .د اخلاصة كالعبد الذى يتخذه مواله لقضاء األعمال ىف البيت واحلقل، واجلارية الىت جيعلها سيدها لتربية األوال
والعبد وما . وكان القانون ينظر إىل الرقيق كأنه ال شىء ، فهو ليس له أسرة، وال شخصية، وال ميلك شيئًا

  .ويتبع الرقيق أمه حني الوضع، فإذا كانت حرة كان حرا ، وإذا كانت رقيقة كان رقيقًا . ملكت يداه لسيده 
فإذا أخطأ العبد . .كما يتصرف ىف احليوانات الىت ميلكهاوكان ملالك الرقيق احلرية املطلقة ىف التصرف مع عبده 

فكان يقيده بالسالسل ويكلفه مثالً حبرث األرض !! عاقبه سيده كيفما شاء ، أو بأية وسيلة شيطانية ختطر له على بال 
بط أثقاالً وهو مكبل باحلديد، أو جيلده بالسياط حىت املوت ، أو يعلقه من يديه ىف مكان مرتفع عن األرض بينما ير

مت حبسها  –كاألسود والنمور  –أو حيكم عليه مبصارعة وحوش كاسرة !! برجليه حىت تتفسخ أعضاء جسمه
وجتويعها أياما طوال كى تكون أشد افتراسا وفتكًا بالعبيد البائسني الذين قُدر عليهم أن يلقوا حتفهم ذا األسلوب 

  !!الذى يقشعر له بدن الشيطان 
أية عقوبة ىف القانون الروماىن تطبق على السيد الذى يقتل عبده أبدا، فالقانون الروماىن كان ينص ومل تكن هناك 

وكان منظرا عاديا !! وكانوا يعتربون الرقيق جمرد أشياء وليسوا بشرا ذوى أرواح وأنفس!! على أن العبد هو أداة ناطقة 
بيد شاء سادم ارمون شنقهم، أو تعليقهم هكذا بال طعام لديهم أن يشاهدوا جثثًا مصلوبة على جذوع األشجار لع

وال شراب حىت املوت ، أو حرقهم أحياء ، أو إجبارهم على العمل الشاق وأرجلهم مقيدة بالسالسل عراة حتت أشعة 
سلحة الفتاكة وكانت الفقرة احملببة لدى الرومان ىف األعياد واملهرجانات هى املبارزات احلية بكل األ!! الشمس احلارقة 

وتتعاىل صيحات ارمني الرومان إعجابا أو تلتهب األكف من التصفيق !! بني العبيد حىت يهلك األعجل من الفريقني 
  !!احلاد حني يتمكن أحد العبيد من تسديد طعنة نافذة ىف جوف القلب تقضى على غرميه 

احلاكمون بأمرهم ،  –دون شك  - كان هناك ( :)االمرباطورية الرومانية(ب تشارلز ورث ىف كتابه .ويقول م
واعتادت !! فقد أصر سيد على أن يقف العبيد حول املائدة صامتني ، وكان يعاقب من يسعل منهم أو يعطس باجللد 

إحدى السيدات أن تعض جواريها ىف نوبات غضبها ، وكانت أخريات يأمرن جبلد اجلارية إذا مل تحسن تصفيف شعر 
أحد العبيد املعذبني بنفسه من فوق سطح املنزل فخر صريعا هربا من السباب وإهانات سيده  وألقى!! سيدا 

ومثل هذه . املتوحش، وطعن أحد العبيد اهلاربني من اجلحيم نفسه حىت املوت حىت ال يعود إىل الرق مرة أخرى
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    1)احلوادث كثري
السادة الرومان جترى فيها دماء الطرفني أارا ،  وكان من الطبيعى أن تندلع ثورات عارمة احتجاجا على وحشية

  .لكنها لألسف كانت تنتهى مبقتل مجيع العبيد الثائرين، والويل ملن يبقى حيا حىت ممن مل يشاركوا ىف التمرد
يكلفون باألعمال القرون الوسطى كان األرقاء ىف فرنسا وإيطاليا واجلزر الربيطانية وأسبانيا القدمية  ىفو
وكان األرقاء !! ية من حرث وزرع وحصد؛ ألن األعمال اليدوية ىف نظرهم كانت حمتقرة ال يقوم ا األحرار الزراع

وكان لكل عبد مأوى يقيم فيه ، ويدبر . .ىف أملانيا يقدمون إىل سادم مقادير معينة من القمح أو املاشية أو املالبس 
  .أحواله كما يريد 

يعاملون األرقاء أقسى معاملة ، فإذا  –ذين يقيمون على جانىب ر الراين األسفل وهم األملان ال –وكان الفرنج 
  .تزوج حر رقيقة أجنبية صار رقيقًا مثلها، وإذا تزوجت حرة رقيقًا أصبحت رقيقة، وفقدت احلرية الىت كانت تتمتع ا

  .وىف ملبارديا كانت احلرة إذا تزوجت رقيقًا حكم عليهما باإلعدام 
قسم : كان األرقاء ينقسمون قسمني  –وهم األمم اجلرمانية الىت تناسل منها االجنليز  –ألجنلوسكسون ولدى ا

  .كاملتاع جيوز بيعه ، وقسم كالعقار يقوم حبرث األرض وزرعها ، ويباح هلم مجع مال يدفعونه لسادم 
فإذا اعتدى . .وال نفس ، وال إرادة  وكانت نظرة األوروبيني إىل العبيد حىت القرن التاسع عشر أم ال روح هلم
  .زجنى على سيده أو على حر من األحرار ، أو سرق أى شىء كان القتل جزاء له 

وإذا قتل . .وإذا هرب عوقب بقطع أذنه ىف املرة األوىل، وكوى باحلديد احملمى ىف املرة الثانية ، وقتل ىف الثالثة 
  !اءة املالك املالك رقيقه فللقاضى احلق ىف أن حيكم برب

وكان القوط وغريهم من القبائل ىف أوروبا حيكمون على احلرة . وال جيوز لغري البيض اكتساب العلم واملعرفة 
وأوالدهم  2وىف قوانني قبائل األسترغوط حيكمون بالقتل على احلرة الىت تتزوج بعبد!! الىت تتزوج من عبد باحلرق معه 

  .قتلهم  مجيعا يسترقون إن حدث إجناب قبل
كان وجود رقيق أمرا حتميا بسبب نشوء النظام اإلقطاعى الذى تبلور ىف صورته املعروفة بأوروبا ىف القرن و

وهناك من يرى أن الرقيق كانوا ميثلون . .التاسع ، وبلغ ذروته إبان القرون الوسطى، وحتديدا ىف القرن الثالث عشر 
  .ء امللوك والنبالء ورجال الدين األغلبية الساحقة من سكان أوروبا باستثنا

بدأ نظام اإلقطاع مينح امللوك واألمراء مساحات من األراضى ملن يدينون هلم بالوالء مدى حيام، مث أصبح ذلك 
فأمري اإلقطاعية هو احلاكم املطلق ىف إقطاعيته ، هو املالك لكل شىء والباقون عبيد ، ال ميلكون حق . أمرا وراثيا 
  .إقطاعية إىل إقطاعية  االنتقال من

  .3ومل تكن مساوىء النظام اإلقطاعى ىف اجلانب املاىل فحسب ، بل كان لإلقطاعى سلطات أخرى حصل عليها
                                                

 .طبعة اهليئة املصرية للكتاب -اإلمرباطورية الرومانية  -تشارلز . ب . م)  1(
 .دائرة معارف القرن العشرين  )2(
الواجبات الىت يؤديها الرقيق للمالك، إىل جانب خضوعه املطلق لسـلطته وارتباطـه   القائمة الطويلة من يدل على ذلك )  3(

العمل سخرة كثريا مـن  . .جزء من حمصوله وماشيته . .ثالث ضرائب نقدية ىف العام  :ومن هذه الواجبات.. احملكم بإقطاعيته 
رسم إذا رفع .. ماح بصيد السمك أو احليوان الربى أجر للس. .أجر على استعمال أدوات املالك ىف طعامه وشرابه .. أيام السنة 
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  .أما يف القارة األمريكية فللرق فيها مأساة مؤملة لن تستطيع األيام مهما طالت أن متحوها
  .يزعمون أم حرروا الرقيقلتعرفوا حقيقة أولئك الذين .. سأحكي لكم بعض تلك املآسي 

 - فقد كان اكتشاف األمريكتني.. يبتلى اهلنود احلمر بالقسط األوفر من اإلبادة واالستعباد لقد شاء اهللا تعاىل أن 
والذى حدث هو . .كارثة كربى حلت بعشرات املاليني من سكان أمريكا األصليني  –باإلضافة إىل الثورة الصناعية 

وصلت أمريكا وجدت مساحات هائلة من أخصب أراضى العامل البكر حباجة إىل عشرات أن عصابات البيض الىت 
املاليني من األيدى العاملة الىت تعذَّر عليهم تدبريها من أوروبا ، ولذلك فكَّر الغزاة ىف السيطرة على اهلنود احلمر سكان 

  !! عليهم فلم يتورعوا عن القضاء ،أمريكا األصليني ،لكنهم فشلوا ىف استعبادهم
  .. وهكذا وقعت واحدة من أبشع جرائم اإلبادة اجلماعية ىف التاريخ 

ومل  ..أعداد السكان األصليني الذين أبادهم الغزاة األوروبيون بأكثر من مائة مليون هندى أمحر ونويقدر الباحث
خدام أحط الوسائل وأخس يتورع السادة البيض الذين أسسوا ما يسمى اآلن بالواليات املتحدة األمريكية عن است

السبل للقضاء على اهلنود احلمر ، ومنها تسميم آبار املياه اليت يشرب منها السكان األصليون ، وحقنهم بالفريوسات 
   ..وجراثيم أشد األمراض فتكاً مثل الطاعون والتيفود واجلدرى ومسببات السرطان

زاعمني أم حواىل مليونني فقط، وىف إحصاء عام وحياول املؤرخون األمريكيون التقليل من أعداد الضحايا 
  .م قللوا الرقم إىل مليون ال غري1900

م ، ينص على حق األمريكى األبيض ىف 1865القانون األمريكى الذى ظل سارى املفعول حىت عام وكان 
  ..  احلصول على مكافأة جمزية إذا قدم ألى خمفر شرطة بالواليات املتحدة فروة رأس هندى أمحر

 من هنود كاليفورنيا مثالً أبيدوا خالل عشرين عاماً فقط ، وهلك الباقون بسبب باملائة 80أن ويذكر املؤرخون 
  .البيض العمل الشاق حىت املوت بالسخرة ىف سبيل رفاهية السادة

د وكان اكتشاف مناجم الذهب واملزارع الشاسعة ىف كولورادو وغريها من واليات الذهب وباالً على اهلنو
املساكني ، إذ دفعت رغبة البيض ارمني ىف احلصول على أيدى عاملة رخيصة إىل تنشيط أخس وأقذر جتارة ىف 

وهكذا نشطت جتارة خطف أطفال اهلنود من خمتلف  ..التاريخ بأمريكا، وهى خطف األطفال والشباب الستعبادهم 
ملكتظة بأطفال اهلنود احلمر املتجهة عرب الطرقات وكانت صحف تلك الفترة متتلىء بصور الشاحنات ا.مناطق أمريكا 

  . الريفية إىل أسواق العبيد ىف سكرامانتو وسان فرانسيسكو ليتم بيعهم إىل أصحاب املناجم واملزارع
فَهن يقدمن  –بصفة خاصة  - ومع اية القتال ىف سنوات االحتالل األوىل ، زاد اإلقبال على خطف الفتيات 

  .البيض خدمة مضاعفة للسادة
                                                                                                                                 

يقدم اهلدايا البن املالك إذا رقـى  . .يفتدى سيده إذا أُسر . .ينضم إىل فيلق املالك إذا نشبت حرب .. قضية أمام حماكم املالك 
يشـترى  .. لك نفسه بأسـبوعني  ال يبيع سلعة إال بعد بيع سلعة املا.. ضريبة على كل سلعة يبيعها ىف السوق . .ملرتبة الفرسان 

ضريبة مع إذن املالك إذا تزوج هو أو أحد أبنائه من .. غرامة إذا أرسل ابنه ليتعلم أو وهبه للكنيسة . .بعض بضائع سيده وجوبا 
ـ  !! حق الليلة األوىل ، وهى أن يقضى السيد مع عروس رقيقه الليلة األوىل.. خارج الضيعة  ديها وكان يسمح له أحيانـا أن يفت

ضـريبة سـنوية   . .املالك هو الذى يرث كل ممتلكات الرقيق إذا مات .. بأجر، وقد بقى هذا ىف بافاريا إىل القرن الثامن عشر 
 .باهظة يدفعها الرقيق للكنيسة ، وأخرى يدفعها للقائد الذى يتوىل الدفاع عن املقاطعة
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وأما اآلباء اهلنود املساكني فإن الغضب واألسى ، الناجم عن خطف واغتصاب واستعباد فلذات أكبادهم ، كان 
  !! عناصر شغب تستحق اإلعدام فوراً وبال حماكمة - ىف نظر األسياد البيض  - معناه أم 

شاغبني اهلنود الذين يشكلون وبذلك حتول اخلاطفون إىل أبطال وطنيني أمريكيني يسامهون ىف التخلص من امل
  !!! خطراً دامهاً على أمن الدولة األمريكية الناشئة 

ويقول املؤرخون أن هذه القرصنة وجدت من يقننها ويضفى عليها الشرعية التامة عرب قانون أصدره برملان والية 
ستعبادهم مبوجب ذلك التشريع وأصبح خطف اهلنود احلمر وا ..م 1850كاليفورنيا ىف أول جلسة تشريعية له ىف عام 
م مت إجبار عشرة ماليني هندى 1860ومبوجب تعديالت أضيفت عام  ..عمالً قانونياً يستحق فاعله الثناء والتكرمي 

ومل متض سنوات على هذا التشريع اإلجرامى حىت ضاق حاكم الوالية  ..أمحر على القيام بأعمال السخرة حىت املوت 
خلس التشريعى قال فيها بيتر بيزنت ذرعاً بالسالوقت من  إن الرجل األبيض الذى يعترب(: رة، فوجه رسالة إىل ا

وليس أمامه خيار آخر سوى شن . ذهب ، والذى يعمل طوال النهار ، ال يستطيع أن يسهر طوال الليل حلراسة أمالكه
  )نس اهلندى متاماًإن حرباً قد بدأت فعالً ، وجيب االستمرار فيها حىت ينقرض اجل ..حرب إبادة 

) البوهاتن(و )األزتيا(و )املايا(مليون هندى أمحر ، وأُبيدت معهم حضارات  112وهكذا أباد السادة البيض 
  .وغريها إلقامة أمريكا زعيمة النظام العاملى اجلديد

***  
نشكرك على كل : بعد أن ذكر كالي هذه احلقائق التارخيية اليت اندهش لسماعها اجلميع، قام العم توم، وقال

  .وأنا ال أعارضك فيها ألا تصب فيما حنن فيه.. هذه املعلومات اليت أوردا 
  .. وال بني دين ودين .. فنحن عندما نتحدث عن الرق، وعن ظلم الرقيق ال منيز بني أمة وأمة 

ون االستعباد، وا ينشرحأنا فقط هنا يف هذا الس حتدثت عن اإلسالم كجبار من اجلبابرة الظلمة الذي را
  .وحيرضون عليه، ويعدون باجلنان من يستعبد الناس ويسترقهم

العم (ولذلك تراين اخترت أن أمسي نفسي .. وعندما كنت يف أمريكا ذكرت ما ذكرته أنت اآلن عن أمريكا 
ما أراد ، واخترت أن أجعل كوخي مأوى جيتمع عنده مجيع الذين كان العامل يستعبدهم ليستعيدوا من هويتهم )توم

  .السيد املستعلي أن ينزعه
ولكين .. فعلى العامل املستكرب أن يعيد حقوق املستضعفني .. أنا يف هذا اجلانب متفق معك متاما : قال كالي

  .. لست معك يف موقفك من اإلسالم 
لذي حفظ من أنه الدين الوحيد ا - باألدلة الكثرية  –وإمنا ألين رأيت .. ال ألنه ديين الذي اخترت أن أعتنقه 

  .لقد كان رمحة هلم مل تعدهلا أي رمحة.. حقوق العبيد، وضمن هلم من احلرية ما مل يضمن أي دين آخر 
لحديث وال أرى نفسي أهال ل.. فهو جانب مرتبط مبصادر اإلسالم املقدسة .. لن أحدثك عن هذا اجلانب أنا 

  .. عنها
،  دهم لالستعباد، ومل ينقذهم منه إال حممد مجيعهم تعرض أجدا.. ولذلك فقد جاء معي أربعة رجال 

  .وتعاليمه العظيمة
 وهو ينتسب إىل رجل عظيم من أصحاب حممد .. وامسه بالل .. أما أوهلم، فهذا : أشار إىل أحدهم، وقال
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  1)بالل بن رباح(من العبيد، وكان امسه 
  2)سلمان الفارسي(منهم امسه  أما هذا، فامسه سلمان، وهو ينتسب إىل رجل عظيم: أشار إىل آخر، وقال
  3)زيد بن حارثة(أما هذا، فامسه زيد، وهو ينتسب إىل رجل عظيم منهم امسه : أشار إىل آخر، وقال

                                                
شهد بدرا واملشاهد  .. وخازنا  وكان مؤذنا لرسول اهللا  ،موىل أيب بكر الصديق اشتراه وأعتقه ،)بالل بن رباح(هو )  1(
وكان يبطح على وجهه يف الشـمس  .. فصرب على العذاب  ،وممن عذب يف اهللا عز وجل ،وكان من السابقني إىل اإلسالم ،كلها

يا بالل : وفل؛ فقال أحد أحد ؛ فاجتاز به ورقة بن ن: أكفر برب حممد فيقول : ويقال  ،ضع الرحا عليه حىت تصهره الشمستوو
  .واهللا لئن مت على هذا ألختذن قربك حنانا ،أحد أحد

اهللا اهللا : كان شحيحا على دينه وكان يعذب ؛ فإذا أراد املشركون أن يقارم قـال  : ذكر بالال قد و ،قال سعيد بن املسيب
اشتر يل بـالال  : بكر العباس بن عبد املطلب فقال فلقي أبو، لو كان عندنا شيء الشترينا بالال: أبا بكر فقال فلقي النيب : قال 

مث ... وما تصنع به إنه خبيث وإنه وإنه: هل لك أن تبيعيين عبدك هذا قبل أن يفوتك خريه قالت : فقال لسيدته  ،فانطلق العباس
   .دفون باحلجارة يعذب حتتهام وهو إن أبا بكر اشتراه: وقيل  ،وبعث به إىل أيب بكر ،فاشتراه منها ،فقال هلا مثل مقالته ،لقيها
يف حياته سفرا وحضرا وهو أول من أذن له  وكان يؤذن لرسول اهللا  ،بينه وبني أيب عبيدة بن اجلراح رسول اهللا  ىوآخ 

إن كنت أعتقتين لنفسك : فقال ،بل تكون عندي: أراد أن خيرج إىل الشام فقال له أبو بكر  ملا تويف رسول اهللا و.. يف اإلسالم
  .فذهب إىل الشام فكان به حىت مات.. اذهب : فقال  ،وإن كنت أعتقتين هللا عز وجل فذرين أذهب إىل اهللا عز وجل ،حبسينفا

حزينـا،  فانتبـه   ،)ما هذه اجلفوة يا بالل ما آن لك أن تزورنا(: يف منامه وهو يقول  رأى النيب  وروي أنه ملا كان بالشام
: فقاال له ،فأقبل احلسن واحلسني فجعل يقبلهما ويضمهما ،وجعل يبكي عنده ويتمرغ عليه، فركب إىل املدينة فأتى قرب النيب 

أشـهد أن ال إلـه إال   (: ارجتت املدينة فلما قال  ،)اهللا أكرب اهللا أكرب(: فلما قال  ،نشتهي أن تؤذن يف السحر فعال سطح املسجد
فما رئي يوم أكثر باكيا وباكيـة مـن    ،خرج النساء من خدورهن  ،)أشهد أن حممدا رسول اهللا(: فلما قال  ،زادت رجتها )اهللا

  .ذلك اليوم
مات سنة سـبع أو  : وقيل  ،تويف بالل بدمشق ودفن بباب الصغري سنة عشرين وهو ابن بضع وستني سنة: ال حممد بن سعدق

ديد األدمة حنيفا طـواال أجـىن   ودفن على باب األربعني وكان آدم ش ،مات بالل حبلب: مثاين عشرة وقال علي بن عبد الرمحن 
 )أسد الغابة: بتصرف من. (خفيف العارضني

 ، أصله)االسالم سلمان( نفسه يسمي ، كانوهو من كبار صحابة رسول اهللا ) هـ 36ت () الفارسي سلمان( هو)  2(
 الشـام،  إىل ورحل جيان، قرية يف نشأ: وقالوا. .بالده يف به يسمى كان فيما واختلفوا طويال، عمرا عاش. .أصبهان جموس من

 مث فاسـتخدموه،  كلب بين من ركب فلقيه العرب، بالد وقصد واليهود، والروم الفرس كتب وقرأ فعمورية، فنصيبني، فاملوصل،
 كالمـه،  ومسع بقباء  النيب فقصد االسالم، خبرب سلمان وعلم. .املدينة إىل به فجاء قريظة من رجل فاشتراه وباعوه، استعبدوه
  .إسالمه صاحبه، فأظهر من نفسه شراء على املسلمون فأعانه باالسالم،) يتحرر( أن وأىب. .أياما والزمه

 االحـزاب،  غزوة يف اخلندق، حفر على املسلمني دل الذي وهو. .وغريها بالشرائع عاملا الرأي، صحيح اجلسم، قوي وكان
 عنـه  ، وسئل)البيت أهل منها سلمان(:  اهللا  رسول لفقا منا، سلمان: يقول كالمها واالنصار، املهاجرون عليه اختلف حىت
 والكتاب االول الكتاب وقرأ اآلخر، والعلم االول العلم علم احلكيم، لقمان مبثل لكم من البيت، أهل وإلينا منا امرؤ(: فقال علي

  )ينزف ال حبرا وكان اآلخر،
 خبـز  ويأكـل  اخلـوص  وكان ينسج. .به تصدق عطاؤه خرج إذا وكان ..تويف أن إىل فيها فأقام املدائن، على أمريا وجعل

 ومثلـه ) وفضـائله  وزهده سلمان أخبار( كتاب القمي بابويه والبن. .حديثا 60 احلديث كتب يف له. .يده كسب من الشعري
 )األعالم للزركلي: انظر(للجلودي 

 إىل فوهبتـه  خويلـد  بنت خدجية هواشترت صغريا، اجلاهلية يف ، وهو صحايب اختطف) هـ 8ت ) (حارثة بن زيد( هو)  3(
نزل  حىت) حممد بن زيد( يسمونه الناس واستمر. .عمته بنت وزوجه وأعتقه - االسالم قبل - النيب فتبناه تزوجها، حني  النيب

 لـه  ويقدمه، وجعل حيبه وكان عليها، أمره إال سرية يف يبعثه ال  النيب وكان. .إسالما الصحابة أقدم من النهي عن ذلك، وهو
 .أخباره يف) حارثة بن زيد( كتاب الكليب وهلشام. .فيها فاستشهد مؤتة، غزوة يف االمارة
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   1)سامل موىل أيب حذيفة(أما هذا، فامسه سامل، وهو ينتسب إىل رجل عظيم منهم امسه : أشار إىل آخر، وقال 

                                                
 أبـا  يلزم وكان ،يعار بنت هلا ليلى يقال األنصار من المرأة موىل كان معقل بن سامل وهو، )حذيفة أىب موىل سامل(هو )  1(

 .الصديق بكر أىب خالفة يف عشرة ثنيت سنة اليمامة يوم تشهد، اساهللا عبد أبا كنيته كان به فعرف ،ربيعة بن عتبة بن حذيفة
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  ـ جتفيف  1
هل .. قبل أن تقول كلمة واحدة أجبين : ، وقال)العم توم(ن يتحدث، فقاطعه تقدم أوهلم، وهو بالل، وأراد أ

  ورد يف كتابكم املقدس إباحة االسترقاق؟
ما بل ) .. أحل لكم االستعباد:( لقد قرأت القرآن من أوله إىل آخره، فلم أجد فيه كلمة واحدة تقول : قال بالل

هم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وما علَّمتم من الْجوارِحِ مكَلِّبِني تعلِّمونهن مما يسأَلُونك ماذَا أُحلَّ لَ﴿ :فيه إال وجدت 
إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هلَيع اللَّه موا اساذْكُرو كُملَيع كْنسا أَممفَكُلُوا م اللَّه كُملَّما عسالْح رِيع4(بِ س ( لَّ لَكُمأُح موالْي

نمؤالْم نم اتنصحالْمو ملٌّ لَهح كُمامطَعو لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَعو اتبالطَّي ينالَّذ نم اتنصحالْمو ات
رهن محصنِني غَير مسافحني ولَا متخذي أَخدان ومن يكْفُر بِالْإِميان فَقَد أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم إِذَا آتيتموهن أُجو

 رِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عوقوله ) .. املائدة(﴾ )5(ح: ﴿ ا لَكُماعتم هامطَعرِ وحالْب ديص لَّ لَكُمأُح
لسلونَ ورشحت هي إِلَيالَّذ قُوا اللَّهاتا ومرح متما دم رالْب ديص كُملَيع مرحو ةارلَّ ﴿ :وقوله ) .. املائدة(﴾ )96(يأَحو

 عيالْب البقرة(﴾ )275( ..اللَّه(  
  .أنت تفر من سؤايل: قال العم توم

  .بل أجيبك عنه: قال بالل
  .لكن القرآن ذكر يف مواضع كثرية االسترقاق واالستعباد، وهو يكين عن ذلك بالرقبةو: قال توم
  فهل ميكن أن تقرأ يل هذه النصوص؟: قال بالل
  .. وسأقرؤها لك آية آية .. لقد سجلتها يف هذه الورقة .. ل سرور كب.. أجل : قال توم

لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمناً إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمناً خطَأً  وما كَانَ ﴿:ورقة أخرجها من جيبه، وراح يقرأ فتح العم توم 
ودمٍ عقَو نقُوا فَإِنْ كَانَ مدصإِلَّا أَنْ ي هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدو ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت ؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو إِنْ لَكُمو ةنم

نفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بقَو نةً  كَانَ مبونِ تيابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي لَم
  ..)92:النساء) (من اللَّه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً

ال يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما  ﴿:..امسع هذه اآلية .. ليس ذلك فقط ما ورد : مث قال
ك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم نياكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالْأَي متقَّدع جِدي لَم نفَم ةقَبر رِيرحت أَو مهتوس

) ه لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَفَصيام ثَالثَة أَيامٍ ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم كَذَلك يبين اللَّ
  )89:املائدة(

لكُم والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا ذَ ﴿:وامسع هذه اآلية
بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو ظُونَ بِهوع3:القصص) (ت(  

  )13ـ  10:البلد) (فَك رقَبة وما أَدراك ما الْعقَبةُ قَبةَفَال اقْتحم الْع فَال اقْتحم الْعقَبةَ ﴿:وامسع هذه 
ويقر .. أال تكفي كل هذه اآليات للربهنة على أن القرآن يتحدث عن العبيد : التفت العم توم إىل اجلموع، وقال

  ؟استعبادهم
  لرقبة؟حترير الرقبة، أم استعباد ا: أيف هذه النصوص اليت قرأا: ابتسم بالل، وقال
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وليس هناك نص يف القرآن الكرمي أو .. بل ذكرت هذه النصوص املقدسة حترير الرقبة: سكت توم، فقال بالل
  .. السنة املطهرة فيه استعباد الرقاب 

ولو حرم لورد النص فيه كما ورد يف اخلمر وامليسر .. ولكن مع ذلك، فإن الرق مشروع بالنصوص : قال توم
  .وغريها من احملرمات

ولذلك كان عالجها خيتلف عن عالج اخلمر .. مسألة الرقيق ختتلف كثريا عن اخلمر وامليسر وغريها : ل باللقا
  .وامليسر

  ألست تدعي أن اإلسالم حرم االستعباد؟..  ؟كيف: قال توم
يصرح  إن اإلسالم يف عالجه لالستعباد يكاد: ولكين أقول.. إن اإلسالم حرم االستعباد : أنا ال أقول: قال بالل

  وإال كيف يبحث عن استئصال ما يقول بإباحته؟.. بتحرمي االستعباد 
  .ال يزال ذهين كليال دون إدراك ما ترمي إليه: قال توم
إدراك ما أرمي إليه يستدعي التعرف على منهج اإلسالم يف األحكام، وهو املنهج الذي يراعي الواقع : قال بالل

  .. سي النفسي واالجتماعي واالقتصادي والسيا
 ما فيه فأدخلت ، فهدم بالبيت مرتأل، جباهلية عهد حديثو قومك أن لوال!  عائشة يا:(  وألجله قال النيب 

   1)إبراهيم أساس به فبلغت ، غربيا وبابا شرقيا بابا:  بابني له وجعلت ، رضباأل وألزقته أخرج،
حبيث منعه من فعل ما هو حق  ول اهللا فأمر الكعبة من اخلطورة بالنسبة للواقع االجتماعي الذي عاشه رس

  .حرصا على الواقع
  .ولكن اإلسالم جابه الواقع يف قضايا كثرية: قال توم
، عندما يتعلق األمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور اإلمياين ف.. خيتلف ذلك حبسب نوع القضايا : قال بالل

  . ا منذ اللحظة األوىلفإن اإلسالم يقضي فيها قضاء حامس، أي مبسألة اعتقادية 
فإن اإلسالم يتريث به ويأخذ املسألة ، أو بوضع اجتماعي معقد ، ولكن عندما يتعلق األمر أو النهي بعادة وتقليد 

  . ويهيء الظروف الواقعية اليت تيسر التنفيذ والطاعة ، باليسر والرفق والتدرج 
منذ اللحظة األوىل يف ضربة حازمة جازمة ال تردد أمضى أمره  فعندما كانت املسألة مسألة التوحيد أو الشرك

ألن املسألة مسألة قاعدة أساسية . .وال لقاء يف منتصف الطريق ، وال جماملة فيها وال مساومة ، فيها وال تلفت 
  . ال يصلح بدوا إميان وال يقام إسالم، للتصور

فبدأ بتحريك الوجدان الديين  .. تاج إىل عالجوالعادة حت ،فأما يف اخلمر وامليسر فقد كان األمر أمر عادة وإلف
ويف هذا إحياء بأن تركهما هو . .بأن اإلمث يف اخلمر وامليسر أكرب من النفع ، واملنطق التشريعي يف نفوس املسلمني 

ةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقْربوا الصال ﴿: مث جاءت اخلطوة الثانية بآية سورة النساء ..األوىل 
  ! ال يكفي ما بينها للسكر واإلفاقة، معظمها متقارب ، والصالة يف مخسة أوقات ..)43من اآلية: النساء)(ما تقُولُونَ

إذ ؛ وكسر لعادة اإلدمان اليت تتعلق مبواعيد التعاطي ، ويف هذا تضييق لفرص املزاولة العملية لعادة الشرب 
                                                

  .البخاري ومسلمرواه )  1(
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فإذا جتاوز هذا . عروف أن املدمن يشعر باحلاجة إىل ما أدمن عليه من مسكر أو خمدر يف املوعد الذي اعتاد تناوله امل
حىت إذا متت هاتان اخلطوتان جاء النهي احلازم . .الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها

الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم رِجس من عملِ الشيطَان يا أَيها  ﴿: األخري بتحرمي اخلمر وامليسر
  )90:املائدة) (فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

  . ولكن مثل هذا النص مل ينزل يف االستعباد: قال توم
وأمر عرف ، ضع اجتماعي اقتصادي رد يف حد ذاته، بل كان يرتبط بوأمر االستعباد مل يكن يتعلق بالف: قال بالل

واألوضاع االجتماعية املعقدة حتتاج إىل تعديل شامل ملقوماا ، دويل وعاملي يف استرقاق األسرى ويف استخدام الرقيق 
  .تعديل ظواهرها وآثارها وارتباطاا قبل

ومل يرد يف القرآن ، ومل يأمر اإلسالم بالرق قط ..  مجاعيةوالعرف الدويل حيتاج إىل اتفاقات دولية ومعاهدات 
ووجد استرقاق األسرى ، ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عامليا يقوم عليه االقتصاد العاملي ،نص على استرقاق األسرى

الدويل  فلم يكن بد أن يتريث يف عالج الوضع االجتماعي القائم والنظام، يأخذ به احملاربون مجيعا، عرفا دوليا 
  . 1الشامل

  فيم متثل هذا العالج؟  : قال توم
لقد وضع اإلسالم أربعة أنواع من العالج هلذه الظاهرة ال تساهم فقط يف حترير الرقيق، بل توفر هلم : قال بالل

  .من احلياة ما ال حيلم به األحرار
  فما أوهلا؟ : قال توم
  .جتفيف منابع العبودية: قال بالل
  هذا؟ما معىن : قال توم
كان كالنهر العظيم الذي متده السيول والوديان كل .. لقد كان للرق روافد كثرية ، وإمدادات واسعة : قال بالل

  .بكل قوة ،حني
  فماذا فعل اإلسالم؟: قال توم
  .ليجف النهر بعد ذلك.. لقد ذهب إىل تلك السيول والوديان ، وراح جيففها واحدا واحدا : قال بالل
  . 2هذا اشرح يل: قال توم
عندما ظهر اإلسالم كان للمظامل االجتماعية والتمييز العرقى والطبقى منابع وروافد عديدة تغذى ر : قال بالل

األسرى يتحول احلرب ، بصرف النظر عن حظها من الشرعية واملشروعية ، ف..  كل يوم باملزيد من األرقاء الرق يف
وارتكاب اجلرائم ..  واخلطف ، يتحول به املخطوفون إىل رقيق..  إماءإىل أرقاء ، والنساء يتحولن إىل سبايا وفيها 

والعجز عن سداد الديون ، كان حيول الفقراء ..  اخلطرية كالقتل والسرقة والزنا كان حيكم على مرتكبيها باالسترقاق

                                                
  .الظالل)  1(
حممـود   :ألستاذ الـدكتور من تأليف جمموعة من العلماء، تقدمي ا) شبهات املشككني(رجعنا يف هذه الردود إىل كتاب )  2(

 .املصرية وزير األوقاف، محدى زقزوق
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أن يبيع هؤالء األوالد ، فينتقلون وسلطان الوالد على أوالده ، كان يبيح له ..  املدينني إىل أرقاء لدى األغنياء الدائنني
النسل املولود و..  وسلطان اإلنسان على نفسه، كان يبيح له بيع حريته ، فيتحول إىل رقيق..  من احلرية إىل العبودية

  .. من كل هؤالء األرقاء يصبح رقيقا ، حىت ولو كان أباه حرا
د من األرقاء كانت أبواب العتق واحلرية إما موصدة ومع كثرة هذه الروافد الىت متد ر الرقيق ىف كل وقت باملزي

  ..متاما ، أو ضيقة عسرية على الولوج منها
  فماذا فعل اإلسالم ليحمي اإلنسان من هذه الروافد الكثرية اليت تلتهم حريته؟: قال توم
فلم يبق منها إال ، قاءأغلب الروافد الىت كانت متد ر الرقيق باملزيد من األربإغالق لقد بدأ اإلسالم : قال بالل

  .أسرى احلرب املشروعة والشرعية، والنسل إذا كان أبواه من األرقاء
 ﴿:تعاىل، كما قال املن أو الفداءبفتح اإلسالم أمامهم باب العتق واحلرية أنفسهم أسرى احلرب املشروعة بل إن 

ا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما مناً بعد وإِما فداًء حتى تضع الْحرب فَإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَ
فعندما تضع احلرب أوزارها ، يتم حترير األسرى ، إما باملن عليهم باحلرية وإما مببادلتهم  ،)4من اآلية: حممد)(أَوزارها 

  .باألسرى املسلمني لدى األعداء
الثقات من كُتاب ، فقد روى 1سن لنا سنة املن ، وبني الواقع التارخيي ما يف هذه السنة من املصاحل إن النيب  بل

السري واحلديث أن املسلمني أسروا يف سرية من السرايا سيد بين حنيفة مثامة بن أُثال احلنفي وهم ال يعرفونه ، فأتوا به 
فيأىب  ،اه عنده ثالثة أيام ، وكان يف كل يوم يعرض عليه اإلسالم عرضاً كرمياًفعرفه وأكرمه ، وأبق،  إىل رسول اهللا 

إال أن أطلق  إن تسأل ماالً تعطه ، وإن تقتل تقتل ذا دمٍ ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، فما كان من النيب : ويقول 
  . سراحه 

                                                
، فقد وردت النصوص بقتل األسرى يف أحوال  هذا هو األسلوب الوحيد الذي استعمله رسول اهللا  وهذا ال يعين أن)  1(

اتفق فقهاء األمصار على جواز قتل األسري ال نعلم بينهم خالفاً فيه ، وقد تواترت األخبار عـن   (:اجلصاص قال أبو بكر معينة، 
وقتل يوم أحد أبا عزة الشـاعر  . ، والنضر بن احلارث بعد األسر يوم بدر يف قتله األسري ، منها قتله عقبة بن أيب معيط  النيب 

ومن على الزبري بن باطـا  . وقتل بين قريظة بعد نزوهلم على حكم سعد بن معاذ ، فحكم فيهم بالقتل وسيب الذرية . بعدما أسر 
 يكتم شيئاً ، فلما ظهر على خيانته وكتمانه من بينهم ، وفتح خيرب بعضها صلحاً وبعضها عنوة ، وشرط على ابن أيب احلقيق أال

اقتلـوهم وإن  (:وفتح مكة وأمر بقتل هالل بن خطل ، ومقيس بن حبابة ، وعبد اهللا بن أيب سرح ، وآخـرين ، وقـال   . قتله 
الـرمحن   وروي عن صاحل بن كيسان عن حممد بن عبد. ومن على أهل مكة ومل يغنم أمواهلم  ،)جدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة

وددت أين يوم أتيت بالفجاءة مل أكن أحرقته ، وكنت قتلتـه   (: عن أبيه عبد الرمحن بن عوف ، أنه مسع أبا بكر الصديق يقول 
وعن أيب موسى أنه قتل دهقان السوس بعدما أعطاه األمان على قوم مساهم ونسي نفسه فلم يدخلها ، )سرحياً ، أو أطلقته جنيحاً 

واتفق فقهاء األمصار علـى  . يف جواز قتل األسري ويف استبقائه  وعن الصحابة  فهذه آثار متواترة عن النيب . يف األمان فقتله 
   )ذلك

تتبع احلاالت اليت وقع فيها لكن و... وبعض الصحابة  وجواز القتل ال يؤخذ من اآلية ، ولكن يؤخذ من عمل رسول اهللا 
فالنضر بن حارث وعقبـة بـن أيب   . باب معينة غري جمرد التعرض للقتال واألسر أا حاالت خاصة ، وراءها أسيدل على القتل 

ـ  كان أبو عزة الشاعر، وومثلهما  ، وإيذاء دعوته معيط كالمها كان له موقف خاص يف إيذاء رسول اهللا   البين قريظـة موقف
  .بارتضائهم حكم سعد بن معاذ سلفاً اخاص

تفاصيلها  وللمسألة. .ة تفرد هذه احلاالت من احلكم العام لألسرى الذي تقرره اآليةأسباباً معيننرى  وهكذا يف مجيع احلاالت
  .من هذه السلسلة) النيب املعصوم(اخلاصة، وقد ذكرنا بعض اإلجابات عنها يف رسالة 
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 ة ، فذهب واغتسل ، مث عاد إىل النيب ولقد استرقت قلب مثامة هذه السماحة الفائقة ، وهذه املعاملة الكرمي
يا حممد ، واهللا ما كان على األرض من وجه أبغض إيلَّ من وجهك ، فقد أصبح وجهك :( مسلماً خمتاراً، وقال له

.. واهللا ما كان على األرض من دين أبغض إىلَّ من دينك ، فقد أصبح دينك أحب الدين إيلَّ .. أحب الوجوه إىل 
   )  بلد أبغض إىل من بلدك ، فقد أصبح أحب البالد إيلواهللا ما كان من 

بإسالمه سروراً عظيماً ، فقد أسلم بإسالمه كثري من قومه ، ومل يقف أثر هذا التسامح يف  وقد سر رسول اهللا 
راً ، فهم بل كانت له آثار بعيدة املدى يف تاريخ الدعوة اإلسالمية، فقد ذهب مكة معتم ،املعاملة عند إسالم مثامة وقومه

أهلها أن يؤذوه ولكنهم ذكروا حاجتهم إىل حبوب اليمامة، فآىل على نفسه أن ال يرسل لقريش شيئاً من احلبوب حىت 
إىل مثامة أن خيلِّي بينهم وبني  فكتب ، يؤمنوا ، فجهدوا جهداً شديداً فلم يروا بداً من االستغاثة برسول اهللا 

  .حبوب اليمامة ، ففعل
، ذلك أنه ملا  أثر دخوله يف اإلسالم على أساس من االختيار والرغبة الصادقة إىل ما بعد حياة النيب بل امتد 

ارتد بعض أهل اليمامة ، ثبت مثامة ومن اتبعه من قومه على اإلسالم ، وصار حيذر املرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب، 
شقاء كتبه اهللا عز وجل على من أخذ به منكم ، وبالء على من مل إياكم وأمراً مظلماً ال نور فيه ، وإنه ل:( ويقول هلم 

، وملا مل جيد النصح معهم خرج هو ومن معه من املسلمني وانضموا للعالء بن احلضرمي مدداً له ، )يأخذ به منكم 
  .فكان هذا مما فت يف عضد املرتدين ، وأحلق م اهلزمية

  األسر يف احلروب؟فقد آل األمر إىل رافد واحد هو : قال توم
.. ومع ذلك فهو حل من احللول فقط ..يف احلروب الشرعية دون ما عداها من احلروب الظاملة : قال بالل

  .فاحلروب ـ يف أي عصر من العصور ـ ذات فترة حمدودة ال تتجاوزها.. باإلضافة إىل أنه رافد قل ما حيصل 
سارى، بل أطلق أرقاء مكة، وأرقاء بين ري من األضرب الرق على أس مل يثبت أن الرسول مع ذلك، فإنه و

  .املصطلق، وأرقاء حنني
  .وأعتق كذلك ما أهدي إليه منهم، أعتق ما كان عنده من رقيق يف اجلاهلية وثبت عنه أنه 

  ولكن أليس يف استذالل األسري باستعباده نوعا من االستكبار والظلم؟: قال توم
أي شيء : اذهب إىل األسارى يف أي منطقة من مناطق العامل، وسلهمف.. إن أردت أن تعرف ذلك: قال بالل

  .أفضل هلم، ما يعاملون به يف معتقالت التعذيب من صنوف اإلهانة واالستذالل، أو أن يضموا كعبيد يف بيوت الناس
  .ولكن يف العبودية من املذلة ما فيها: قال توم

أما العبيد يف اتمع اإلسالمي ، فكانت حيام خمتلفة  ..تلك عبودية احلقد والظلم واالستكبار : قال بالل
  .بل إن أحراركم لو اطلعوا على احلياة اليت يعيشها العبيد يف جمتمع الصاحلني لتمنوا أن تكون هلم مثل حيام.. كثريا
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  ـ حقوق  2
  كيف ذلك؟: قال العم توم

  .الج الثاين الذي وضعه اإلسالم لعالج االستعبادهذا هو العف.. سأجيبك أنا عن هذا السؤال : قام سلمان، وقال
  ما اسم هذا العالج؟: توم لاق

  .حفظ حقوق املستعبدين: سلمان قال
  وما جدوى هذا العالج ما دام الرقيق يظل رقيقا؟: قال توم

تأمل ـ للرق إذا وجد الرقيق احلياة الكرمية الطيبة، واليت ال ختتلف عن حياة األحرار لن يتأمل ـ كبري : سلمان قال
  .الذي يصيبه

  .إن هذا مداره على نوع احلقوق اليت يتمتع ا: قال توم
مل يكن اإلسالم بني العبد واحلر ىف كل احلقوق الدينية، وىف أغلب احلقوق املدنية ، ولقد ساوى : سلمان قال
ها االسترقاق على اإلرادة مراعاة لالستضعاف والقيود الىت يفرضيف بعض هذه احلقوق إال ملصلحة األرقاء التمييز 

  .والتصرف
عند كثري من الفقهاء، بل هي وشهادة الرقيق معتربة ، فاملساواة تامة ىف التكاليف الدينية ، وىف احلساب واجلزاء

عانته على شراء حريته بنظام املكاتبة بل ورد يف النصوص احلث على إوله حق امللكية ىف ماله اخلاص ، ، 1األرجح
                                                

حلقوق العبيـد   اختلف الفقهاء يف قبول شهادة العبد على قولني نوردمها ـ بأدلتهما ـ لنتبني النظرات الفقهية املختلفة  )  1(
  :املدنية

  .ال جتوز شهادة العبيد، وهو قول مجهور الفقهاء: القول األول
  .قبول شهادته، وهو قول احلنابلة، وقد أجازوا قبول شهادته يف كل شيء إال يف احلدود والقصاص:  القول الثاين

اإلمجاع القدمي ينص عليه، فقـد حكـى    هو اعتبار شهادم خالفا لقول اجلمهور، ألنيف هذا اخلالف األرجح الذي نراه و
، وهو يدل ـ كما يقول ابن القيم ـ على أن ردهـا    )ما علمت أحدا رد شهادة العبد(: اإلمام أمحد عن أنس بن مالك   أنه قال

ن وصار هلم أتباع يفتون ويقضـو ، واشتهر هذا القول ملا ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة، إمنا حدث بعد عصر الصحابة  
ما علمت أحدا قبل شـهادة  (: قال، وملا كان مشهورا باملدينة يف زمن مالك ، فصار هذا القول عند الناس هو املعروف، بأقواهلم 

  .مع أن أنس بن مالك  يقول ضد ذلك )العبد
وأصـول  ، وصريح القيـاس  ، واعتربها موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، مث إن ابن القيم رجح قبول شهادة العبد 

  .وليس مع من ردها كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس، الشرع 
وهـذا  (: وذلك بالكفر  فهو كما يقول ابن القيم، ألنه منقوص بالرق ، أما ماستدل املخالفون به من قياس العبد على الكافر 

: ية، وقد أجاب على ذلك ابن حزم بقولـه ، ومثله استدالهلم باآل)وفساده معلوم بالضرورة من الدين، من أفسد القياس يف العامل 
إمنـا ضـرب اهللا   ، إن كل عبد ال يقدر على شيء : ومل يقل اهللا تعاىل، حتريف كالم اهللا عن مواضعه يهلك يف الدنيا واآلخرة (

يد أقدر على وباملشاهدة نعرف كثريا من العب، وقد توجد هذه الصفة يف كثري من األحرار ، تعاىل املثل بعبد من عبيده هذه صفته 
وحيرم عليهم من املآكل واملشارب والفروج  ، هل يلزم العبيد الصالة والصيام والطهارة : ونقول هلم. األشياء من كثري من األحرار

ومن نسب هذا إىل اهللا فقـد  « :مث قال» أم ال يلزمهم ذلك؟ لكوم ال يقدرون عندكم على شيء ألبتة ، ما حيرم على األحرار 
  )اراكذب عليه جه

وادعوا أن العبـد ال يقـدر علـى أداء    ) 282:البقرة( ولَا يأْب الشهداُء إِذَا ما دعوا :تعاىلومما استدلوا به كذلك قوله 
، بل هو قادر على أداء الشهادة كما يقدر على الصـالة  (:ألنه مكلف خدمة سيده، وقد رد على ذلك ابن حزم بقوله؛ الشهادة 
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ن مالِ والَّذين يبتغونَ الْكتاب مما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيراً وآتوهم م ﴿:تعاىلقال ، كما والتدبري
 اكُمي آتالَّذ 33من اآلية: النور)(اللَّه(   

  ..الدماء متكافئة ىف القصاصزيادة على هذا كله، فإن و
  .ينصون على أن الرقيق ال يرثاملسلمني ن فقهاء ولك: قال توم

فلو كان له احلق يف اإلرث الحتفظ به سيده لنفسه، ومل يعتقه طمعا يف وفاة .. وذلك يف مصلحته : سلمان قال
  .بعض مورثيه لينال مما يصيبه من تركته

ياة اإلنسانية الكرمية اليت إنه يبحث عن احل.. ولكن الرقيق قد ال يهتم بالكثري مما ذكرت من حقوق : قال توم
  .جتتمع فيها مجيع متطلبات احلياة النفسية واالجتماعية

أكرب مصادر الذي كان الرق بل إن .. ويف أرقى الدرجات .. وقد وفر اإلسالم مجيع ذلك : سلمان قال
 ..  املاىل على مالك الرقيق إىل ما يشبه العبءجاء ا القيم الىت بفضل االستغالل والثراء ملالك العبيد، حوله اإلسالم 

منه طلب بل .. وال يكلفه من العمل ماال يطيق ،ويلبسه مما يلبس ،من مالك الرقيق أن يطعمه مما يأكلإنه قد طلب ف
  .واستبداهلا بكلمة الفىت والفتاةملا فيها من إهانة، إلغاء كلمة العبد واألمة 

  .الفقهاء ما مل يقولوافليس من اليسري أن تقول .. انظر ما تقول : توم لاق
وصيته م،  بل كان من آخر وصايا رسول اهللا .. بل قاله سيد الفقهاء .. ما قلته مل يقله الفقهاء : سلمان قال

فجعل ، )الصالةَ الصالةَ وما ملكت أميانكُم:( جعل يوصي أُمته يف مرضِ املوت يقول ثبت أن رسول اهللا فقد 
فها حىت ما يددرا لسانهي 1)يض  

  :وقد تظافرت األحاديث املبينة ألنواع احلقوق اليت جيب على املالك أداؤها على من ميلكه
  :وأن ال يكلفه من العمل ما ال يطيقيأكل ويلبس، املالك أن يطعم مملوكه ويكسوه، مما  فقد أمر 

فمن كان أخوه حتت يده خولكم إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم، :( ففي احلديث، قال رسول اهللا 
  2)فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن مل جيلسه معه، فليناوله لقمةً أو لقمتني أو أكلةً أو أكلتني؛ فإنه ويل :( قالو
   3)عالجه

فانطلق فأعطهم؛ فإن : قال. ال: هل أعطيت الرقيق قُوتهم؟ قال: قال لقَهرمانَ لهأنه  وعن عبد اهللا بن عمرو 
   4)  كفى باملرء إمثا أن حيبس عمن ميلك قوم:(  قال رسول اهللا 

يذهب إىل العوايل يف كل يوم وهو خليفة املسلمني  وكان عمر وقد ي عن تكليفهم من األعمال فوق طاقتهم، 
                                                                                                                                 

من يتعلم منه ما يلزمه من الدين، ولو سقط عن العبد القيام بالشهادة لشغله خبدمة سيده لسقط أيضا عن احلرة وعلى النهوض إىل 
  )ذات الزوج لشغلها مبالزمة زوجها

  .أبو داودرواه )  1(
  .البخاري ومسلمرواه )  2(
  .رواه البخاري)  3(
  .مسلمرواه )  4(
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  . بداً يف عمل ال يطقه وضع عنه منهسبت، فإذا وجد ع
يا عبد اهللا امحله خلفك فإمنا هو :أنه رأى رجالً على دابته وغالمه يسعى خلفه فقال له ويروى عن أيب هريرة 

  .خلفه يمش اال يزال العبد يزداد من اهللا بعداً م: أخوك روحه مثل روحك فحمله مث قال
 جنمع أن فكرهنا ،بعثنا اخلادمة يف شغل: عبد اهللا ما هذا؟ فقاليا أبا : ودخل على سلمان رجل وهو يعجن فقال

  .عملني عليه
عبدي وأميت، وال : ال يقولَن أحدكم (  :قالفمبا يدل على حتقريه واستعباده، العبد أن ينادى  ى وفوق هذا 

اهللا : سيدي وسيديت، فإنكم اململوكون والرب : فَتاي وفَتايت، وليقُل اململوك : ربي وربيت، ليقُل املالك: يقُولن اململوك 
سيدي وموالي وال يقل : أطْعم ربك، وضئْ ربك، اسقِ ربك، وليقل : ال يقُولن أحدكم : ( ، وقال1)عز وجلَّ
  2)فتاي وفتايت، وغُالمي: عبدي وأميت، وليقل : أحدكم 
من لطم مملوكه أو ضربه :(  قال رسول اهللا ، ذلكبل رتب الكفارة على هم، إذيتعن ظلمهم و ى و

   3)فكفارته عتقه
 بينا أنا أضرب غالما يل إذ مسعت صوتا من خلفي، فإذا هو رسول اهللا : قال نصاري وعن أيب مسعود األ

تفعل لو مل :( هو حر لوجه اهللا، فقال: فقلت، ) اعلم أبا مسعود أن اهللا أقدر عليك منك على هذا الغالم :(  يقول
    4 )ملستك النار

  .ملوكهعاملة املالك يسيء م أنله للقاضي حق احلكم بالعتق إذا ثبت بل نص الفقهاء على أن 
من الميكم من مملوكيكم فأطعموه :(  قال رسول اهللا وهلذا ورد ي من ال يطيق اإلحسان إليهم عن متلكهم، 

   5)  يعوه وال تعذبوا خلق اهللامما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن ال يالميكم منهم فب
ن إف ،من ابتاع شيئا من اخلدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حىت توافق شيمته شيمته( :وعن عمر قال

  )وال تعذبوا عباد اهللا ،للناس شيما
سبك حف..  ال حيرك البشر شيء مثل الطمعو..  ما الترغيباتأ.. هذه التشريعات : سكت سلمان قليال، مث قال

واعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً  ﴿:تعاىلقرن اإلحسان إىل اململوك بعبادته، فقال  تعاىلأن اهللا  هامن
بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت  وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ

  )36:النساء) (أَيمانكُم إِنَّ اللَّه ال يحب  من كَانَ مختاالً فَخوراً
ما أطعمت نفْسك فهو :( أن اإلحسان إىل اململوك من الصدقات اليت جيازى املؤمن عليها، فقال  وقد ذكر 

لَدو فهو لَك لك صدقةٌ، وما أطعمت كمادخ تما أطعقَةٌ، ومدفهو لك ص كتجوفهو لك صدقة، وما أطعمت ز ك

                                                
 .رواه البخاري ومسلم وأبو داود)  1(
 .ه البخاري ومسلمروا)  2(
 .رواه أمحد وغريه)  3(
 .رواه مسلم وأبو داود والترمذي)  4(
  .أبو داودرواه )  5(
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قَهد1) ص   
من كانت له جارية فعلمها، وأحسن إليها وتزوجها، كان له أجران يف :(تعليمهم وتأديبهم، فقاليف  ورغب 
    2 )أجر بالنكاح والتعليم، وأجر بالعتق: خرىاحلياة ويف األ

  ؟أمل تكن هذه النصوص جمرد توجيهات مل جتد أحدا يستمع هلا: ومت لاق
لقد ورد يف األخبار الكثرية .. ما كان للمسلمني أن يهملوا التعاليم العظيمة اليت جاء ا نبيهم .. ال : سلمان قال

  :املتواترة جتليات تلك التعاليم املقدسة
حلةٌ، وعلى غالمه مثلها، فسألته عن ذلك، فذكر أنه ساب  ، وعليه  رأيت أبا ذرٍ: عن املعرور بن سويد قالف

هم إخوانكم وخولكم، جعلهم : إنك امرؤ فيك جاهليةٌ( :  ، فعريه بأمه، فقال النيب  رجالً على عهد رسول اهللا
إن اهللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده؛ فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، ف

   3)كلفتموهم فأعينوهم
لو أنزلته يسعى خلف دابتك؛ : أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف غالمه خلفه، فقال له قائل وروي عن أيب هريرة 

  .ألن يسعى معي ضغثان من نار حيرقان مين ما أحرقا أحب إيل من أن يسعى غالمي خلفي: فقال أبو هريرة
ود احملمدية عهدا مرتبطا باإلحسان إىل العبيد ، ذكر فيه موقف وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراين من العه

واعلم يا أخي أنك لو أحسنت إىل عبدك مدى الدهر ال تقوم بواجب حق عبدك :( األولياء منه، ونظرم إليه، فقل 
إحسان عبدك عليك ألنه باألصالة إمنا هو عبد اهللا كما أنك عبده، فإحسانك إليه يصحبه شهود املنة عليه، وال هكذا 

  .إليك، فأجره موفر للدار اآلخرة خبالف أجرك، وهنا أسرار يعرفها أهل اهللا تعاىل ال تسطر يف كتاب
ال ينبغي للفقراء أن يروا هلم ملكا لشيء من الوجود ال :( ـ قوله رمحه اهللا ـ علي اخلواص يذكر عن شيخه و 

ان كل عبد دخل يف يدهم أعتقوه لوقته، فهم يستحيون وكمل ورثته يفعلون، وك عبدا وال أمة وال دابة كما كان 
من اهللا تعاىل أن يراهم يستعبدون أحدا من اخللق، وجيعلون عبيد سيدهم عبيدا هلم، فإن ذلك عندهم من أعلى طبقات 

بلوه سوء األدب، ومن هنا كانوا عبيد اهللا خالصني مل يسترقهم شيء من مملكة الدارين، ولو أعطاهم احلق تعاىل شيئا ق
أدبا مث خرجوا عنه يف احلال لرم حياء منه أن يراهم مشاركني له يف وصف من األوصاف، فليس فرحهم سوى إقبال 
احلق عليهم، وليس حزم إال على إدبارهم عنه ال غري، فسواء أقطعهم اجلنة كلها أو مل يقطعهم منها هو عندهم سواء 

  ) شكرهم هللا تعاىل إمنا هو من حيث النسب ال غري لعدم شهودهم دخول شيء من الكونني يف ملكهم و
   4 )وليقل فتاي وفتايت ،ال يقل أحدكم عبدي وأميت( : وقد استدل الشعراين هلذا الفهم الرباين بقوله 

العبد بالتكاليف الشرعية، وهو ال الشريعة اليت تزعم هلا الرمحة اطب ختكيف دعين من هذا، وأخربين : توم لاق
  ؟حرية له

لقد رحم اهللا هذا العبد ـ أوال ـ فخفف عليه الكثري من التكاليف اليت كلف ا األحرار مراعاة : سلمان قال
                                                

  .النسائيرواه )  1(
  .البخاري ومسلمرواه )  2(
  .البخاري ومسلمرواه )  3(
 .رواه البخاري ومسلم)  4(
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  .للحالة اليت مير ا
إن العبد إذا نصح ( : برمحته جعل للعبد من األجر إن أطاع اهللا ضعف ما للحر، فقد قال  تعاىلمث إن اهللا 

   1)لسيده، وأحسن عبادة اهللا، فله أجره مرتني
اململوك الذي حيسن عبادة ربه، ويؤدي إىل سيده الذي عليه من احلق، والنصيحة، ( : ويف حديث آخر، قال 

   2)والطاعة، له أجران 
رجلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن مبحمد، والعبد اململوك إذا : ثالثةٌ هلم أجران( : ويف حديث آخر قال 

انت له أمةٌ فأدا فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، مث أعتقها فتزوجها، أدى حق اهللا، وحق مواليه، ورجلٌ ك
   3)فله أجران 

.. ولكن مع كل ما ذكرت من وجوه اإلحسان، فإن العبد يظل متأملا للنظرات القاسية اليت توجه له : قال توم
  .فيكفي أنه عبد

ورد من الترغيب يف هذا الباب ما جعل الصحابة بل قد .. فاملسلم ال يفعل هذا .. ال تقل هذا : سلمان قال
:( ، مث قال بعدها )للعبد اململوك املصلح أجران:(  قال رسول اهللا : قال هريرة يتمنون حياة العبودية، فقد روى أبو 

  ) والذي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهللا واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك
علم أسود حر وال عبد عجمي وال فصيح أمحر وال أما من الناس من :( أنه قال عبيدة بن اجلراح  عن أيبروي و

  )  أنه افضل مين بتقوى إال أحببت أن أكون يف مسالخه
؛ ألنه خماطب من على احلر ل العبديفضالنصوص من ذهب من العلماء إىل تاستدل ذا وما كان مثله من وقد 

  .4، مطالب خبدمة سيدهمطالب بعبادة اهللا: جهتني

                                                
  .البخاري ومسلمرواه )  1(
  .البخاريرواه )  2(
  .البخاري ومسلمرواه )  3(
اهللا بن أمحد العامري البغدادي  بكر حممد بن عبد الرب النمري وأيب عمر يوسف بن عبد ذهب أيبمهذا ذكر القرطيب أن )  4(

  .احلافظ
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  ـ حترير  3
  فهل هناك غريه؟.. وسلمت له .. عرفت هذا .. ال بأس : قال توم

التشريعات املختلفة وهو يتمثل يف .. وسأذكر لك الثالث .. لقد ذكر صاحيب العالجان األوالن : ، وقالزيدقام 
  .اليت توفر للرقيق احلرية

  فما هي هذه التشريعات؟: قال توم
  .أصول كربى ةولكنها ميكن أن جتتمع يف أربع ..كثرية :زيد قال

  ؟أوهلافما : قال توم
عتق الرقاب عبادة قائمة بذاا هلا من الشرف والفضيلة ما ال تدانيه عبادة أخرى،  تعاىللقد جعل اهللا : زيد قال

فالَ اقْتحم  ﴿:تعاىلجهنم، فقال فك الرقبة وحتريرها من األسباب اليت ميتنع ا صاحبها من عذاب  تعاىلفقد اعترب اهللا 
  )16- 11:البلد) (اً ذَا متربةالعقَبةَ وما أَدراك ما العقَبةَ فَك رقبة أَو إِطعام في يومٍ ذي مسغبة يتيماً ذَا مقْربة أَو مسكين

إن القلب املؤمن يقشعر عند قراءا،  .. 1إن لفظ العقبة يف اآلية يوحي باألهوال الشديدة اليت تنتظر اإلنسان
   وما أَدراك ما العقَبةَ ﴿:تعاىلخاصة وأا تليت مبا يؤكدها، ويبني خطورا، فقد قال 

وهذه القشعريرة اليت وردت يف هذه السورة اليت يقرؤها مجيع املؤمنني باعتبار قصرها هي اليت حتركهم لعتق 
  .. الرقاب 

ردت األحاديث الكثرية املعمقة هلذا املعىن، واليت متأل به قلوب املؤمنني اخلائفني من عذاب وبل . .فقط هذا ليس 
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا بكل إرب منها إربا منه من النار، حىت إنه ليعتق ( : اهللا، والراجني لفضل اهللا، فقد قال 

  2 )باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج
أنت سمعت هذا : ، فقد قال سائال راوي احلديث  علي بن احلسنيذا احلديث تأثريه املباشر يف نفس وقد كان هل

اذهب : فلما قام بني يديه قال ،ادع مطْرفًا: - أفْره غلمانه- فقال علي بن احلسني لغالم له . نعم: من أيب هريرة؟ فقال
  .فأنت حر لوجه اهللا

  .3كان قد أعطي فيه عشرة آالف درهم عتقه علي بن احلسني زين العابدين أن هذا الغالم الذي أوقد روي 
أميا مسلم أعتق رجال مسلما، فإن اهللا جاعلٌ وفاء كل عظم ( : وكما رغب الرجال رغب النساء، فقد قال 

                                                
وعـن  . هذه العقبة جبل يف جهنم: قال ابن عمر: اتفق املفسرون على أن العقبة تعين األهوال الشديدة جهنم، فما دوا)  1(

هي عقبة شـديدة يف  : وقال احلسن وقتادة. العقبة مصعدها سبعة آالف سنة، ومهبطها سبعة آالف سنةبلغنا أن : أيب رجاء قال
هي الصراط يضرب على جهنم كحد السيف، مسـرية  : وقال جماهد والضحاك والكليب. النار دون اجلسر، فاقتحموها بطاعة اهللا
اقتحامه عليه قـدر مـا   : وقيل. بني صالة العصر إىل العشاءواقتحامه على املؤمن كما . ثالثة آالف سنة، سهال وصعودا وهبوطا

  . إن وراءنا عقبة، أجنى الناس منها أخفهم محال: وروي عن أيب الدرداء أنه قال. يصلي صالة املكتوبة
ـ  : فروى أبو رجاء عن احلسن قال. النار نفسها هي العقبة: وقيل . اربلغنا أنه ما من مسلم يعتق رقبة إال كانت فداءه مـن الن

  .من أعتق رقبة أعتق اهللا عز وجل بكل عضو منها عضوا منه: وعن عبداهللا بن عمر قال
  .البخاري ومسلم والترمذي والنسائيرواه )  2(
  .مسلمرواه )  3(
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اء كل عظم من من عظامه عظما من عظام حمرره من النار، وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، فإن اهللا جاعل وف
   1)عظامها عظما من عظامها من النار

من بىن مسجدا ليذكر اهللا ( : بني عتق الرقاب واألعمال الصاحلة العظيمة، فيقول  ويف حديث آخر يربط 
ومن شاب شيبة يف اإلسالم، كانت له . ومن أعتق نفسا مسلمة، كانت فديته من جهنم. فيه، بىن اهللا له بيتا يف اجلنة

    2) وم القيامةنورا ي
    3) من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار( : ويف حديث آخر، قال 

إِنَّ  ﴿:تعاىلوقد كان عتق الرقاب من احللول اليت يلجئ إليها املخطئون ليكفروا عن خطاياهم تطبيقا لقوله 
 ئَاتيالس نبذْهي اتنسأتينا واثلة بن األسقع فقلنا له: الديلمي قالعن الغريف بن ، ف)114 من اآلية: هود)(الْح :

: قلنا. إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق يف بيته، فيزيد وينقص: فغضب وقال. حدثنا حديثا ليس فيه زيادة وال نقصان
بالقتل، ـ  يعين النارـ يف صاحب لنا قد أوجب  أتينا رسول اهللا : قال إمنا أردنا حديثًا مسعته من رسول اهللا 

    4) أعتقوا عنه يعتق اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار:(  قالف
وهلذا، فإن الشرع مل يكتف باحلث . .ولكن هذه العبادة قد ال تتسىن لعامة املسلمني ، فأسعار العبيد كانت غالية

  .على عتق الرقاب، والذي قد ال يتسىن لعامة الناس، بل رغب يف العتق حبسب الطاقة
   ذلك؟ كيف: قال توم

: قال عن الرباء بن عازب بأن يشترك اجلمع من املؤمنني يف عتق رقبة من الرقاب، وقد ورد يف ذلك : زيد قال
لئن كنت أقصرت : )  فقال. يا رسول اهللا، علمين عمال يدخلين اجلنة: فقال،  جاء أعرايب إىل رسول اهللا 
ال إن عتق :(  يا رسول اهللا، أوليستا بواحدة؟ قال: فقال ،)أعتق النسمة، وفك الرقبة :اخلطبة لقد أعرضت املسألة

واملنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظامل؛ فإن مل تطق ، النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعني يف عتقها
   5) من اخلريذلك فأطعم اجلائع، واسقِ الظمآن، وأمر باملعروف، وانه عن املنكر، فإن مل تطق ذلك فكف لسانك إال

  ؟الثاينعرفت التشريع األول، واقتنعت به ، فما : قال توم
لقد جعل الشرع عتق الرقاب من الكفارات على أعمال قلما خيلو من الوقوع فيها أكثر املسلمني، : زيد قال

  .وأكثرها مما ورد التنصيص عليه يف القرآن الكرمي لئال جيد أي مساغ للتأويل واالحتيال
  ما هي هذه األعمال؟ ف: قال توم

الذي قد ال خيلو من الوقوع  جعل عتق الرقبة كفارة للحنث يف اليمنيوأكثرها وقوعا أن الشرع  أوهلا: زيد قال
يمانَ الَ يؤاخذُكُم اُهللا بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم اَأل ﴿:تعاىلفيه أحد، وقد نص على ذلك يف قوله 

قَبر رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم نياكسم ةرشع امإِطْع هتامٍ فَكَفَّارأَي ثَالثَة اميفَص جِدي ن لَّمفَم ة
                                                

  .ورواه النسائي)  1(
  .الترمذيرواه )  2(
  .رواه أمحد)  3(
  .رواه النسائي)  4(
  .رواه أمحد)  5(
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ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار كذَل  )89:املائدة.(  
  ؟والثاين: ومقال ت
كفارة يف الظهار، وهو حترمي الرجل زوجته على نفسه، مث رغبته يف عتق الرقاب  تعاىللقد جعل اهللا : زيد قال

بلِ والَّذين يظَاهرونَ من نسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَ ﴿:تعاىل، وقد نص على ذلك قوله العودة إليها
ابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي ن لَّمفَم بِريلُونَ خمعا تاُهللا بِمو ظُونَ بِهوعت كُما ذَلاسمتأَن ي ن لَّما فَماسمتلِ أَن ين قَبنِ مي

  .للقادر على عتق الرقبة أي خيار آخر تعاىل، ومل جيعل اهللا )4- 3 :اادلة(  يستطع فَإِطْعام ستني مسكيناً
  ؟والثالث: قال توم

وما كَانَ ملُؤمنٍ أَن  ﴿:تعاىل، وقد نص على ذلك قوله لقتل خطألكفارة عتق الرقاب  تعاىللقد جعل اهللا : زيد قال
و ةنؤمم ةقَبر رِيرحطَأً فَتناً خؤملَ من قَتمطَأً وناً إِالَّ خؤملَ مقْتوٍ يدمٍ عن قَوقُوا فَإِن كَانَ مدصإِالَّ أَن ي هلةٌ إِىل أهسلَّميةٌ مد

ة فَمن مةٌ إِىل أَهله وتحرِير رقَبة مؤمنلَّكُم وهو مؤمن فَتحرِير رقَبة مؤمنة وإِن كَانَ من قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَديةٌ مسلَّ
 نيابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي لَّم )ذكر يف هذه اآلية وحدها مجلة  تعاىلأال تالحظ أن اهللا ..  )92 :النساء﴿  رِيرحتو

ةنؤمم ةقَبر  ثالث مرات؟  
  .. أجل : قال توم

  ؟ هذا الدينأال يكفي ذلك للداللة على ما يشكل عتق الرقاب من أمهية يف: زيد قال
   كيف ذلك؟: قال توم
القرآن الكرمي هو كتاب احلقائق األزلية، ولذلك يندر وجود التفاصيل الفقهية، فذكر هذه التفاصيل يف : قال زيد

  .. هذا احملل يدل على مدى أمهية املوضوع 
ر رمضان، فقد روي أن كفارة لإلفطار املتعمد يف اباإلضافة إىل هذا ، فقد ورد يف السنة تشريع عتق الرقاب 

فهل جتد : وقعت على امرأيت يف رمضان، قال: ما شأنك؟ قال: هلكت يا رسول اهللا، قال: فقال،  رجالً أتى النيب 
فهل تستطيع أن تطعم ستني : ال، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال: قال. ال: رقبة تعتقها؟ قال

من أمسى مع أن الصيام قبل الصيام ة العتق هو الواجب األول يف هذه الكفار فقد اعترب  ،1 )ال: مسكيناً؟ قال
حاجتهم إليه، وكأن رد احلرية إىل مع قبل اإلطعام للفقراء، بل ورد .. بل هو ركن من أركان هذا الدين العبادات، 

  .يق وفيها حياته احلقيقية أوىل وأهمقالر
من ( : ، فقال كفارة لضرب العبد أو لطمهجعل العتق   أن رسول اهللاعرفت باإلضافة إىل هذا كله، فقد 

بينا أنا أضرب غالما يل إذ : قال نصاري عن أيب مسعود األوروي تطبيق هذا ، 2)لطم مملوكاً له أو ضربه فكفارته عتقه
، ) م اعلم أبا مسعود أن اهللا أقدر عليك منك على هذا الغال:(  يقول مسعت صوتا من خلفي، فإذا هو رسول اهللا 

  3 )لو مل تفعل ملستك النار:(  هو حر لوجه اهللا، فقال: فقلت

                                                
  .د والترمذيالبخاري وأبو داورواه )  1(
 .رواه أمحد وغريه)  2(
  .مسلم وأبو داود والترمذيرواه )  3(
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  ؟الثالثفما : قال توم
والَّذين يبتغونَ الْكتاب مما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتبوهم  ﴿:تعاىلقوله  ا يفنص عليهوقد . .تشريع املكاتبة: زيد قال

آتراً ويخ يهِمف متملإِنْ ع اكُمي آتالَّذ الِ اللَّهم نم متعاىلففي هذه اآلية الكرمية يبني اهللا ..  )33من اآلية: النور)(وه 
 ،أن يكاتب منهم كل من له مملوكفيها املؤمنني  تعاىلاهللا حال تشريعيا مهما يضاف إىل احللول السابقة، فقد أمر 

  .وعلم سيده منه خريا ،وطلب اململوك الكتابة
  وما وجه كوا من احللول الشرعية؟.. ؟ 1فما الكتابة: تومقال 
  .هي أن يتفق السيد مع عبده القادر على العمل على أن يكسب له من املال ما يفدي به نفسه: زيد قال

  ؟أميكن للعبد أن يترك له سيده الفرصة ألن حيترف، مث ميلك املال الذي يقبضه: قال توم
نزلت ل على وجوب موافقة السيد على طلب عبده املكاتبة، وقد ورد أن اآلية بل ورد ما يد.. أجل : زيد قال

طلب من مواله أن يكاتبه فأىب؛ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فكاتبه  ،يف غالم حلويطب بن عبد العزى يقال له صبح
  .2ووهب له منها عشرين دينارا فأداها ،حويطب على مائة دينار

  يد املكاتبة حرصا على استغالل عبده؟أرأيت لو رفض الس: قال توم
أمل تسمع األمر الصريح يف ..  3ال يقبل منه ذلك، فال ينبغي للسيد أن يفرض العبودية على من يرفضها: زيد قال
  اآلية؟

  .ولكن القرائن اخلارجية.. بلى : قال توم
 ،ن أبا حممد بن سريينأن سرييروي وقد .. فما خرج عن النص ال يلغي النص .. دعك من اخلارج : زيد قال

فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم  ﴿: سأل أنس بن مالك الكتابة وهو مواله فأىب أنس؛ فرفع عمر عليه الدرة، وتال
  .فكاتبه أنس، )33من اآلية: النور)(خيراً

  )ال يفعلهوما كان عمر لريفع الدرة على أنس فيما له مباح أ:( تعليقا على قول عمر   قال داودوقد 
                                                

كاتـب يكاتـب كتابـا    : مفاعلة مما ال تكون إال بني اثنني، ألا معاقدة بني السيد وعبده؛ يقـال  :الكتاب واملكاتبة )  1(
الكتاب ها هنا هـو الكتـاب   : وقيل. والدفاع فالكتاب يف اآلية مصدر كالقتال واجلالد. قاتل قتاال ومقاتلة: ومكاتبة، كما يقال

  .املعروف الذي يكتب فيه الشيء وذلك أم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتابا
    )رحأن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما عليه؛ فإذا أداه فهو (وقد عرفت يف االصطالح الشرعي بـ 

  .هو صبيح القبطي غالم حاطب بن أيب بلتعة: وقال مكي. ه النقاشذكره القشريي وحكا)  2(
وروي ذلك عن عمر بن ، عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم ومجاعة أهل الظاهرهذا قول )  3(

  .اخلطاب وابن عباس، واختاره الطربي
ن غريه مل يلزمه ذلك، ومل جيرب عليه وإن ضـوعف لـه يف   بأن اإلمجاع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه مواستدلوا على ذلك 

  .الثمن
كذلك لو قال له أعتقين أو دبرين أو زوجين مل يلزمه ذلك بإمجاع، فكذلك الكتابة؛ ألا معاوضة فال تصح إال عن استدلوا و 
  .تراض

قرينـة تقتضـي صـرفه عـن     مطلق األمر يقتضي الوجوب صحيح، لكن إذا عري عن : قوهلم وقد ردوا على املخالفني بأن
كاتبين؛ وقال : وإذا قال العبد. الوجوب، وتعليقه هنا بشرط علم اخلري فيه؛ فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد باخلريية

  .مل أعلم فيك خريا؛ وهو أمر باطن، فريجع فيه إليه ويعول عليه: السيد
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  .الوجوب مرتبط مبدى صالحية العبد للحريةفإن هذا .. هذا ومع 
  أميكن للعبد أن ال يصلح للحرية؟.. كيف ذلك : قال توم

  .قد يكون األصلح له واألوفق مبصاحله أن يظل عبدا.. أجل : زيد قال
  .فاحلرية وعشقها فطرة يف النفوس.. هذا ال ميكن أبدا : قال توم

ولذلك يكون مبيته .. أنت تعلم أنه ال يكون للعبد أهل يف املنطقة اليت يتواجد ا .. لك هذا  سأقرب: زيد قال
  .وأكله وحياته يف بيت سيده جزاء اخلدمات اليت يؤديها له

  .عرفت هذا يف التشريع السابق: قال توم
  .مرافقوعرفت أن السيد املؤمن هو الذي يتساوى مع عبده فيما تتطلبه احلياة من : زيد قال

  .عرفت هذا: قال توم
  .والسادة عادة يكونون من األغنياء، أو ممن هلم نصيب وافر من املال: زيد قال

  .هذا صحيح: قال توم
مث ال يكون له من احلرف ما يقدر به على االشتغال لن جيد حياة .. فالعبد الذي يتوفر له كل هذا : زيد قال

  ..أسباب الرزق اليت يستوي فيها مع األغنياء من غري تعب كبري أفضل من حياة العبودية اليت تؤمن له مجيع
ن الذي أراه صادقاً هو أن الرق عند املسلمني خري منه عند غريهم، وأن حال إ:( يقرر هذا جوستاف لوبونلقد 

وايل الذين وأن امل.. األرقاء يف الشرق أفضل من حال اخلدم يف أوروبا، وأن األرقاء يف الشرق يكونون جزءاً من األسرة
   1) ومع هذا ال يلجأون إىل استعمال هذا احلق.. يرغبون يف التحرر ينالونه بإبداء رغبتهم

  .لذلك ربط اهللا إذن السيد بالكتابة مبعرفته ملدى أهلية عبده للحياة االجتماعية منفصال عنهو
  وكيف يعرف ذلك؟: قال توم

وقد فسر . .االجتماعية اليت جتعله فردا ناجحا يف حياتهبقدرة العبد على الكسب، وختلقه باألخالق : زيد قال
الدين : احلسن والنخعي وقال..املال واألداء: جماهد وقال..املال: قال ابن عباس وعطاءالسلف اخلريية ذا، فقد 

ل وعن الليث حنوه، وهو قو، مسعت بعض أهل العلم يقولون هو القوة على االكتساب واألداء: مالكوقال ..واألمانة
  . إقامة الصالة واخلري: عبيدة السلماينوقال ..الشافعي

أتأمرين أن آكل أوساخ : يقولكان عبده إذا مل تكن له حرفة، والسيد يكره أن يكاتب  كان ابن عمر وهلذا 
  .عن سلمان الفارسيروي مثل ذلك الناس؛ و

:( إىل عمري بن سعد طاب كتب عمر بن اخل: حكيم بن حزام فقال ىروقد فروي خالف هذا عن عمر  ، وقد 
  ) فإنه من قبلك من املسلمني أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس ،أما بعد

أكاتب وليس يل مال؟ قال نعم؛ مث حض الناس على الصدقة علي؛ : أن ابن التياح مؤذنه قال له وروي عن علي 
  .اجعلها يف الرقاب: فأعطوين ما فضل عن مكاتبيت، فأتيت عليا فقال

إن أهلي كاتبوين على تسع أواق يف تسع سنني كل سنة : دخلت علي بريرة فقالت: عن عائشة قالتي روو
                                                

  .460-459حضارة العرب ص)  1(
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   1.. .)أوقية، فأعينيين
معه؛ أال ترى أن بريرة جاءت عائشة مع أنه ال مال أن للسيد أن يكاتب عبده فكل هذه النصوص دليل على 

كان يف أول كتابتها قبل أن تؤدي منها شيئا؛ ويف هذا دليل على  ختربها بأا كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها، وذلك
هل هلا كسب أو عمل أو مال، ولو  جواز كتابة األمة، وهي غري ذات صنعة وال حرفة وال مال، ومل يسأل النيب 

  .كان هذا واجبا لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ ألنه بعث مبينا معلما
  املراد منه؟ لقد ورد النص بإعانتهم، فما: قال توم

وهو أمر ..  )33من اآلية: النور)(وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم  ﴿:مرغبا يف إعانتهم  تعاىللقد قال : زيد قال
أو حيطوا عنهم شيئا من  ـأيدي السادة ـ  إما بأن يعطوهم شيئا مما يف أيديهم ،للسادة بإعانتهم يف مال الكتابةصريح 

   .مال الكتابة
وقد وضع ابن عمر مخسة آالف من مخسة وثالثني وقد ترك الشرع ذلك من غري حتديد ليتنافس فيه املتنافسون، 

واستحسن ابن ..  روي ذلك عن النيب ، بل قد أن يكون ذلك ربع الكتابة واستحسن علي .. ، أي السبعألفا
  .عشرها: وقال قتادة..  مسعود واحلسن بن أيب احلسن ثلثها

  ؟الرابعفما  :قال توم
  .لقد جعل الشارع سهما خاصا من الزكاة، يوجه لغاية واحدة هي حترير الرقاب: زيد قال

  كيف يتم ذلك؟: قال توم
أن يعان املكاتب، وهو العبد الذي كاتبه منها : لقد ذكر الفقهاء يف ذلك طرقا ميكن انتهاجها مجيعا: زيد قال

وقد  نا من املال يسعى يف حتصيله، فإذا أداه إليه حصل على عتقه وحريتهسيده واتفق معه على أن يقدم له مبلغا معي
  .2عرفت ذلك يف التشريع الثالث

فيعتقها أو يشترك هو وآخرون يف شرائها وعتقها أو يشترى  ،أن يشترى الرجل من زكاة ماله عبدا أو أمةومنها 
   . 3 وىل األمر مما جيبيه من مال الزكاة عبيدا وإماء فيعتقهم

                                                
  .البخاري وأبو داود)  1(
واحتجوا مبا روى عـن ابـن   ، وإىل هذه الطريقة يف فك الرقاب ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحاما والليث بن سعد)  2(

مـن  : النـور )(وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم  :تعاىلوتأكد هذا بقوله . يريد املكاتب   وىف الرقاب : قوله: عباس أنه قال
  )33اآلية
إن ذلك هو الصحيح، وأيده بأنه هو ظاهر القرآن، فإن  :وقال ابن العريب. هو املشهور عن مالك، وأمحد وإسحاق وهذا)  3(

فلما عدل إىل الرقبة دل على أنـه أراد  .. اهللا حيث ذكر الرقبة يف كتابه إمنا هو العتق، ولو أراد املكاتبني لذكرهم بامسهم األخص
  .العتق

 مجلة الغارمني مبا عليه من دين الكتابة، فال يدخل يف الرقاب، ورمبا دخـل فيـه املكاتـب    وحتقيقه أن املكاتب قد دخل يف
وقد جاء عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبري من التـابعني أمـا   )2/955: أحكام القرآن(بالعموم، ولكن يف آخر جنم يعتق به 

عة وهى والء املعتق ومرياثه إن مل يكن له وارث، كما تقـرر  كرها شراء الرقاب وعتقها من الزكاة، ألن ذلك جير إىل املزكي منف
أن الرقبة اليت يعتقها من زكاة ماله يكون والؤها ومرياثها جلميع املسلمني، يعىن لبيـت  : ومن هنا جاء عن مالك. أحكام اإلسالم

  ).609، 608األموال ص (املال 
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  أترك هذا لألفراد وأمزجتهم؟: قال توم
  .هذا يف حالة عدم تويل الدولة شؤون الزكاة.. ال : زيد قال

  فإن تولتها؟: قال توم
، من الرقيق ما يتسع له مال الزكاة له أن يشترى ويعتقـ كما هو األصل ـ ف إذا توالها احلاكم املسلم: زيد قال

  . املصارف األخرىبشرط أن ال جيور على 
  .عن الثمنالعبيد ال يقل نصيب ، وذا تسوية األصناف املستحقني للزكاةميكن أن يأخذ بالرأي القائل بوجوب و

  ولكن أليس الثمن نصابا حقريا مع ما تتطلبه احلاجة إىل عتق الرقاب من أموال؟: قال توم
ستغنت األصناف األخرى إذا اقد يرى ويل األمر أن يزيد يف سهمهم بسب احلاجة إىل ذلك، وخاصة : زيد قال

  .  كما حدث يف عهد عمر بن عبد العزيز
على صدقات إفريقية، فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها  بعثين عمر بن عبد العزيز : ، قالحيىي بن سعيدفقد روى 

   1)عتقتهمفاشتريت ا رقابا فأ ،فقد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس ،هلم، فلم جند فقريا، ومل جند من يأخذها منا
  .ولكن بانتفاء عصر الرقيق انتفت احلاجة إىل هذا السهم، وتفرغت الزكاة لغريها من األصناف: قال توم

  .فال يزال العبيد يف األرض.. ال تقل هذا .. ال : زيد قال
    ؟ذاكيف تقول ه: قال توم

  .. شعوب مستعبدة حتتاج من يفك رقاا  كهنا: زيد قال
  .خطريةإن هذه فتوى : قال توم

  .ال حرج على الفتوى إن صدرت من أهلها: زيد قال
  فهل أنت من أهلها؟: قال توم

مصرفًا يف حترير الشعوب الرقاب لسهم ـ وهو من هو ـ جيعل السيد رشيد رضا لقد مسعت : زيد قال
ـ وهو من هو  الشيخ حممود شلتوتوجاء من بعده ..  2املستعمرة من االستعباد إذا مل يكن له مصرف حترير األفراد

قد حل حمله اآلن رق هو أشد خطرا منه  ـ فيما أرىـ ولكن :(  بعد أن حتدث عن انقراض رق األفرادليقول ـ 
كان ذلك رق أفراد ..  ذلكم هو استرقاق الشعوب يف أفكارها وىف أمواهلا وسلطاا وحريتها يف بالدها ،على اإلنسانية

ولكن هذا رق شعوب وأمم،  ،ا من األمر واألهلية ما لسائر األحرار الراشدينميوت مبوم وتبقى دوهلم حرة رشيدة، هل
وإذن فما أجدر هذا !! تلد شعوبا وأمما هم يف الرق كآبائهم فهو رق عام دائم، يفرض على األمة بقوة ظاملة غامشة 

بل بكل األموال الرق باملكافحة والعمل على التخلص منه، ورفع ذله عن الشعوب، ال مبال الصدقات فقط، 

                                                                                                                                 
وهذا ما كتبه اإلمـام  . مرين فيعني املكاتبني ويشترى العبيد واإلماءأن جيمع بني األأما يف حالة قبض ويل األمر للزكاة، فإن له 

نصف للمكاتبني من املسلمني ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا : سهم الرقاب نصفان: الزهري للخليفة عمر بن عبد العزيز قال
  .وصاموا وقدم إسالمهم، فيعتقون من الزكاة

  .59م ص سرية عمر بن عبد العزيز البن عبد احلك)  1(
  .10/598: تفسري املنار)  2(
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    1)واألرواح
  أهذه هي التشريعات اليت وردت يف النصوص لتحرير الرقيق؟: قال توم

إذا ملك زوجته صارت حرة، وإذا ملكت ومنها أن السيد .. هناك غريها مما ال يسعنا تفصيله هنا : زيد قال
  .. الزوجة زوجها صار حراً
ن شاء حررها، وإال حرم إها ولد، كانت يف سبيلها إىل احلرية، فإذا استولد أمته، أي كان له من ومنها أن املالك

ا حرة إذا إأميا امرأة ولدت من سيدها ف:( يف ذلك  وقد قال عليه التصرف يف ملكيتها حىت ميوت فتكون حرة، 
  2 )مات

يكن له مال سعى ن مل إإذا عتق نصيبه يف عبد، عتق العبد، وكان على املالك ختليصه من ماله، فومنها أن املالك 
من أعتق شقصاً له يف عبد فخالصه يف :( يف ذلك  وقد قال العتيق يف أداء املال إىل الشريك اآلخر دون إرهاق، 

  3 )ن مل يكن له مال استسعى العبد غري مشقوق عليهإماله أن كان له مال، ف
هذا العبد حراً بعد الوفاة، ولو جتاوزت وكان  ،إذا أوصى املالك بعتق عبده مل جيز له الرجوع يف الوصيةومنها أنه 

  .قيمته ثلث التركة الذي تنفذ فيه الوصايا
  .ن احلرية ال تتوقف على القصد والنيةألبل أن املالك إذا جرى على لسانه هازالً إعتاق عبده، أصبح العبد حراً، 

، كما قال حملرم صار هذا القريب حراًن القرابة القريبة تتناىف مع االسترقاق، وهلذا إذا ملك الشخص قريبه اومنها أ
 : )4 )ومن ملك ذا رحم حمرم فهو حر   

  .من نذر أن حيرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر مىت حتقق له مقصودهومنها أن 
  هذه التشريعات ، فما التوجيهات، فإا قد تكون أعظم خطرا من التشريعات؟: قال توم

حىت .. ورادة يف فضل عتق الرقاب وعيا عاما بالفضيلة العظمى للعتق لقد نشرت النصوص الكثرية ال: زيد قال
:( نشأت مجاعات كان مهها الدعوة إىل عتق الرقاب، وقد قال الشيخ عبد الوهاب الشعراين معربا عن هذه الدعوات 

كان كثري  ال سيما إن ،أن نرغب كل غين عنده عبيد أو مال يف العتق    أخذ علينا العهد العام من رسول اهللا 
  )  الذنوب كاحلكام وحاشيتهم وقضاة األرياف الذين يتهورن يف األحكام

كان يربط فضائل األعمال بعتق الرقاب لينشر مثل هذا  فقد..  وما نشأت هذه الدعوات إال من تعاليمه 
مد حييي ومييت وهو من قال كل يوم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احل( : الوعي، ومن ذلك قوله 

على كل شيء قدير عشر مرات كان كعدل رقبة يعتقها من ولد إمساعيل، ومن قاهلا مائة مرة كان كعدل عشر 
   5)رقاب

 قال: قال حرب بن عمر بن حممدوقد كان هذا الوعي سببا يف انتشار ظاهرة العتق ألوهى األسباب، فقد روى 
                                                

  .446اإلسالم عقيدة وشريعة ص)  1(
  .رواه ابن ماجة واحلاكم)  2(
  .رواه البخاري ومسلم)  3(
  .رواه النسائي وابن ماجة)  4(
  .رواه أبو داود)  5(
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  .رقبتني فأعتق صوا صوته فعال فأجاا أمه نادته أن عون ابن عن أصحابنا بعض لنا
  .فأعتق رقبتني ،وأخرها ابن عمر حىت طلع كوكبان ،فأعتق رقبة ،صالة املغرب ليلة حىت طلع جنم وأخر عمر 

أردت الراحة : مل فعلت ذلك؟فقالت: إين مسمتك منذ سنة فما عمل فيك شيئاً فقال: وقالت جارية أليب الدرداء
  . حرة لوجه اهللا اذهيب فأنت: منك، فقال

  .مىت قلت للملوك أخزاك اهللا فهو حر: وقال الزهري
بينما هو : فما بلغ من حلمه؟ قال: من قيس بن عاصم، قيل: ممن تعلمت احللم؟ قال: وقيل لألحنف بن قيس

ة، جالس يف داره إذ أتته خادمة له بسفود عليه شواء فسقط السفود من يدها على ابن فعقره فمات، فدهشت اجلاري
  .أنت حرة ال بأس عليك: ليس يسكن روع هذه اجلارية إال العتق فقال هلا: فقال

ما أشبهك مبوالك؟موالك يعصي مواله وأنت تعصي موالك، : وكان عون بن عبد اهللا إذا عصاه غالمه قال
  . إمنا تريد أن أضربك اذهب فأنت حر: فأغضبه يوماً فقال

لى جاريته بالعشاء فجاءت مسرعة ومعها قصعة مملوءة، فعثرت وكان عند ميمون بن مهران ضيف فاستعجل ع
يا معلم اخلري ومؤدب الناس ارجع إىل ما قال اهللا : يا جارية أحرقتين، قالت: وأراقتها على رأس سيدها ميمون؛ فقال

قد كظمت غيظي، : قال) 134من اآلية: آل عمران)(والْكَاظمني الْغيظَ  ﴿: قال: وما قال اهللا تعاىل؟ قلت: تعاىل قال
)  ﴿:تعاىل يقولزد فإن اهللا : قد عفوت عنك، قالت: قال) 134من اآلية: آل عمران)(والْعافني عنِ الناسِ  ﴿: قالت

أنت : قال، )134من اآلية: آل عمران)(واللَّه يحب الْمحِسنِني) ) 134من اآلية: آل عمران)(والْعافني عنِ الناسِ 
  .لوجه اهللا تعاىل حرة

وقعت يف بعض مداعباا مع عزة يف حديث غزيل، جعلها تعتق الرقاب الكثرية من أجل  أا أم البننيوري عن 
  .ليتين خرست ومل أتكلم ا: وكانت إذا ذكرا بكت وقالت ،أربعني رقبةتلك أعتقت لكلمتها ا أذلك، فقد روي 
كنا بطريق مكة وبني أيدينا سفرة لنا نتغدى يف يوم قائظ، : يبة قالحدثنا شبيب بن ش: ، قالاألصمعيوقد روى 

: يا قوم أفيكم أحد يقرأ كالم اهللا عز وجل حىت يكتب لنا كتاباً؟ قال: فقال. فوقف علينا أعرايب ومعه جارية له زجنية
فلما فرغنا من غدائنا  فعجبنا من صومه يف الربية،. إين صائم: قال. أصب من غدائنا حىت نكتب لك ما تريد: قلت له

وإين أردت . وال أكون فيها ،ومل أكن فيها، وستكون ،أيها الرجل إن الدنيا قد كانت: ما تريد؟ فقال: دعونا به فقلنا
فَال  فَال اقْتحم الْعقَبةَ ﴿:تعاىلمث ليوم العقبة، تدري ما يوم العقبة؟ قول اهللا  ،أن أعتق جارييت هذه لوجه اهللا عز وجل

ةَاقْتقَبالْع مةُ حقَبا الْعم اكرا أَدمو ةقَبر هذه :(  اكتب ما أقول لك، وال تزيدن علي حرفاً، )13ـ  10:البلد) (فَك
  )  قد أعتقها لوجه اهللا عز وجل ليوم العقبة ،خادم فالن ،فالنة

ائة نسمة تعتق على عهد م: فحدثت ذا احلديث املهدي فقال ،وأتيت بغداد ،فقدمت البصرة: قال شبيب
  .األعرايب

. نعم: عبد أنت؟ قال: رأيت غالماً أسوداً يف طريق مكة عند ميل يصلي فقلت له: احل بن عبد الكرميوقال ص
: وما الدنيا كلها فأجزع من ذهلا؟ قال: أفال أكلم موالك أن يضع عنك؟ قال: قلت. نعم: فعليك ضريبة؟ قال: قلت

اشتد علي : وقعد يبكي ويقول. أعتقك اهللا يوم القيامة: قال. نعم: كي وقال يل أعتقتين؟ قلتفقعد يب. فاشتريته وأعتقته
غاب عنا فمذ غاب : فحججت بعد ذلك بأربع سنني فسألت عنه فقالوا: قال. فناولته دنانري فأىب أن يأخذها. األمر
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  .قحطنا وصار إىل جدة
على خنيل قوم وفيه غالم أسود يعمل فيه؛ إذ أتى الغالم  إىل ضيعة له فنزلخرج  عبد اهللا بن جعفر  وقد روي أن

بقوته، فدخل احلائط كلب ودنا من الغالم فرمى إليه الغالم بقرص فأكله، مث رمى إليه الثاين والثالث فأكله، وعبد اهللا 
ض كالب، إنه قال فلم آثرت به هذا الكلب؟ قال ما هي بأر! ينظر إليه فقال يا غالم كم قوتك كل يوم؟ قال ما رأيت
أطوي يومي هذا فقال عبد : قال فما أنت صانع اليوم؟ قال! جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهت أن أشبع وهو جائع

إن هذا الغالم ألسخى مين، فاشترى احلائط والغالم وما فيه من اآلالت فأعتق الغالم ! اهللا بن جعفر أالم على السخاء
  .ووهبه منه

  كل تلك الفترة مع كل هذا؟فكيف بقي الرق : قال توم
  أنسيت يزيدا واحلجاج؟: زيد قال

  وما عالقتهما ذا؟: قال توم
إن االحنراف الذي حصل يف السياسة فأنتج يزيدا واحلجاج قد وجد مثله يف اتمع، فمكن للرق الذي : زيد قال

  .جاء اإلسالم ليستأصله
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  ـ إدماج  4
  ج الرابع الذي عاجل به اإلسالم مرض االستعباد؟فما العال.. وعيت كل ما ذكرمتوه : قال توم

  .. سأحدثك أنا عن هذا العالج : قال، وساملقام 
  .كل األساليب التوجيهية والتشريعية إلدماج الرقيق احملرر، وختليصه من آثار العبوديةلقد استعملت الشريعة 

  ومل هذا؟: قال توم
  بيد؟ن قومك يزعمون أم حرروا العأال ترى أ: سامل قال

ال جيوز استرقاق أو استعباد أي (املادة الرابعة من إعالن حقوق اإلنسان على أنه فقد نصت .. أجل : قال توم
  ) شخص، وحيظر االسترقاق وجتارة الرقيق بكافة أوضاعها

  ؟ولكن حيام وسلوكهم ومواقفهم متتلئ بالعنصرية املقيتة: سامل قال
  سالم؟اإل هفكيف عاجل.. صدقت يف هذا: قال توم

  .أحدمها تشريعي، واآلخر سلوكي: بأمرين: سامل قال
  ؟التشريعيفما : قال توم

     1)الوالء لُحمةٌ كلُحمة النسب( : لقد شرع الوالء، واعتربه مثل النسب، فقال : سامل قال
  فما الوالء؟ وما املقصد التشريعي منه؟: قال توم

 العائلة اليت أعتقته ، حبيث يصري فردا من أفرادها حيمونه وينصرونه، الوالء هو انتماء العبد احملرر إىل: سامل قال
 عن ابن عمر فلهذا حرم هبته وبيعه، وقد جاء يف احلديث .. وقد اعتربه اإلسالم كالنسب متاما .. وحيميهم وينصرهم 

  .2ى عن بيع الوالء وهبتهأنه  عن النيب 
من واىل قوما بغري إذن مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة ( : قال وورد النهي أن يوايل الشخص غري مواليه، فقد 

    4  )3والناس أمجعني ، ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال
وثبت له الوالء لقوله  ،ال والء عليه عتق نأعبدا سائبة على املالك ن أعتق إ، وهلذا 5وهلذا ورد النهي عن السائبة

ب وأَكْثَرهم ال اللَّه من بحرية وال سائبة وال وصيلَة وال حامٍ ولَكن الَّذين كَفَروا يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذما جعلَ  ﴿:تعاىل
  )103:املائدة) (يعقلُونَ

دا يل وجعلته إين أعتقت عب: جاء رجل إىل عبد اهللا فقال : عن هزيل بن شرحبيل قال  وقد ورد يف احلديث
إن أهل اإلسالم ال يسيبون ، وإمنا كان أهل اجلاهلية :( فمات وترك ماال ومل يدع وارثا ، فقال عبد اهللا  ،سائبة

                                                
  .رواه الدارمى)  1(
  .رواه اجلماعة )  2(
املوىل أن يوايل غري  الفريضة واحلديث يدل على أنه حيرم على: فدية ، وقيل ال: النافلة ، والعدل : التوبة وقيل : الصرف )  3(

  .مواليه ، ألن اللعن ملن فعل ذلك من األدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة
  .البخاري ومسلم)  4(
  .سالموقد كان أهل اجلاهلية يفعلون ذلك مث هدمه اإل.. العبد يعتق على أن ال والء له هو : السائبة )  5(
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   1)وأنت ويل نعمته ولك مرياثه ، وإن تأمثت وحترجت يف شيء فنحن نقبله وجنعله يف بيت املال  ،يسيبون
  ؟الوالء من أسباب اإلرثاإلسالم فقد جعل  أال ترى أن يف الوالء مصلحة للمعتق،: قال توم

  .ولكن مصلحة العبد احملرر أعظم: سامل قال
  كيف ذلك؟: قال توم

سيشجع هذا السادة على حترير العبيد، ألنه يعلم أنه بإمكانه أن يرث مال عبده الذي أعتقه إن .. أوال : سامل قال
  .مل يكن له ورثة

رصون على حفظ أموال عبيدهم الذين أعتقوهم حىت ال يقترب منهم من هذا االعتبار سيجعل السادة حي.. وثانيا 
  .يؤذيهم

ألن هذا املرياث لن ينتقل إىل حمرره إال يف حالة عدم وجود وارث .. مث إنه ال مضرة على العبد احملرر يف هذا 
ن شكرك فهو خري له، إك هو موال:( فقال  ،اشتريته وأعتقته: برجل وقال أن رجل أتى النيب للعبد احملرر، وقد روي 

   2)فالعصبة أحق وإال فالوالء ،ن ترك عصبةإ( :  فقال ؟فما أمر مرياثه :فقال، )لك  وان كفرك فهو شر له وخري
فال يورث به مع وجوده،  ،ن الوالء فرع للنسبألاملعتق، ن كان له عصبة مل يرث وهلذا اتفق العلماء على إنه إ

كان ممن يستغرق املال بالفرض مل يرثه النه إذا مل ترث العصبات مع من يستغرق وإن كان له من يرث الفرض، فان 
وقد رود يف ن كان ممن ال يستغرق املال ورث ما فضل عن أهل الفرض، إاملال بالفرض فالن ال يرث املوىل أوىل، و

ابنة محزة  ة فأعطى النيب فمات وترك ابنته وابنة محز ،أعتقت ابنة محزة موىل هلا: عبد اهللا ابن شداد قالهذا عن 
  .النصف وابنته النصف

  فإن مات السيد املعتق؟: قال توم
وقد روي يف قرب، قرب فاألاأليف املرياث ويقدم ، ن الوالء كالنسبألانتقل الوالء إىل أقاربه، : سامل قال
  )املوىل أخ يف الدين ونعمة يرثه أوىل الناس باملعتق :(  قال أن النيب احلديث 

  ؟العالج السلوكي التربويفما : ومقال ت
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من  ﴿:تعاىلما بثه اإلسالم يف النفوس املؤمنة من املساواة بني البشر، فقد قال : سامل قال

 دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ وبِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت 13:احلجرات) (اللَّه(  
وقَالَت  ﴿:تعاىلاليهود والنصارى الذين دعاهم متيزهم عن سائر البشر إىل اعتقاد بنوم هللا، فقال  تعاىلوقد ذم اهللا 

ي مقُلْ فَل هاؤبأَحو اُء اللَّهنأَب نحى نارصالنو ودهالْي نم ذِّبعياُء وشي نمل رفغي لَقخ نمم رشب متلْ أَنب وبِكُمبِذُن كُمذِّبع
ريصالْم هإِلَيا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلاُء وش18:املائدة) (ي(  

امليزان الذين يوزنون به هو التقوى ال النسب وال أي وهلذا استوت يف اإلسالم كل األجناس واألعراق، ألن 
  .شيء آخر

ان ميتلئ فخرا وكربا، فقد كلقد ذكرتين بتأثري هذا الوعي يف نفوس اتمع الذي : قام رجل من احلاضرين، وقال
                                                

  .إن أهل اإلسالم ال يسيبون ، وإن أهل اجلاهلية كانوا يسيبون: وللبخاري منه  ،رواه الربقاين على شرط الصحيح)  1(
 .البيهقي وعبد الرزاق واللفظ له وسعيد بن منصور من مرسل احلسنرواه )  2(
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  :، وكان يف أشرف بطن يف قيس، يقولقال الشاعر
  وكبوفارسها املشهور يف كل م.. وإين وإن كنت ابن سيد عامر 

  أىب اهللا أن أمسو بأم وال أب.. فما سودتين عامر عن وراثة 
  أذاها وأرمي من رماها مبنكب.. ولكنين أمحي محاها وأتقي 

  :وقال آخر
  لسنا على األحساب نتكل.. إنا وإن كرمت أوائلنا 

  تبين ونفعل مثل مافعلوا.. نبين كما كانت أوائلنا 
  :اآلخروقال 

  مته الكر واإلقداماوعل.. نفس عصام سودت عصاما 
  وصريته ملكا مهاما

  :وقال آخر
  ما أنا موىل وال أنا عريب.. ما يل عقلي ومهيت حسيب 

  فإنين منتم إىل أديب.. نتمى منتم إىل أحد اإن 
: وتكلم رجل عندي عبد امللك بن مروان بكالم ذهب فيه كل مذهب، فأعجب عبد امللك ما مسع منه، فقال

  . صدقت: ابن نفسي اليت نلت ا هذا املقعد منك؛ قال: ابن من أنت يا غالم؟ قال
قال وهلذا جند التاريخ اإلسالمي يزخر باملوايل الذين كان هلم تأثريهم العظيم يف احلياة اإلنسانية، وقد : آخر قال

 احلسن بن أيب: من كان فقيه البصرة؟ قلت: قال يل عيسى بن موسى، وكان جائرا شديد العصبية: ابن أيب ليلى
عطاء بن : فمن كان فقيه مكة؟ قلت: موليان؛ قال: فما مها؟ قلت: حممد بن سريين؛ قال: مث من؟ قلت: احلسن، قال

فمن فقهاء املدينة؟ : موإىل، قال: فما هؤالء؟ قلت: أيب رباح وجماهد بن جرب وسعيد بن جبري وسليمان بن يسار؛ قال
فمن أفقه : فتغري لونه، مث قال. مواىل: فما هؤالء؟ قلت:  جنيح؛ قالزيد بن أسلم وحممد ابن املنكدر ونافع بن أيب: قلت

فمن كان فقيه اليمن؟ : فاربد وجهه، مث قال. من املوايل: فما كانا؟ قلت: ربيعة الرأي وابن الزناد؛ قال: أهل قباء؟ قلت
فمن : وانتصب قاعدا مث قال فانتفخت أوداجه. من املوايل: فما هؤالء؟ قلت: طاووس وابنه ومهام بن منبه؛ قال: قلت

فازداد وجهه تربدا . موىل: فما كان عطاء هذا؟ قلت: عطاء بن عبد اهللا اخلراساين، قال: كان فقيه خراسان؟ قلت
. موىل: فما كان مكحول هذا؟ قلت: مكحول؛ قال: فمن كان فقيه الشام؟ قلت: واسود اسودادا حىت خفته، مث قال

فتنفس : قال. موىل: ميمون بن مهران؛ قال؛ فما كان؟ قلت: من كان فقيه اجلزيرة؟ قلتف: فازداد تغيظا وحنقا، مث قال
احلكم بن عيينة وعمار بن أيب سليمان، ولكن : فواهللا لوال خوفه لقلت: فمن كان فقيه الكوفة؟ قال: الصعداء، مث قال

  .هللا أكرب، وسكن جأشها: فما كانا؟ قلت عربيان، قال: إبراهيم والشعيب؛ قال: رأيت فيه الشر، فقلت
  .لقد ذكرتين ببذور التعصب اليت نبتت يف األمة تريد صرفها عن هديها: قال سامل

  فمن فعل ذلك؟: توم قال
أن احلجاج ملا خرج عليه ابن األشعث وعبد اهللا بن اجلارود، وقد روي .. املستبدون ، ومن شايعهم : قال سامل

ر من قاتله وخلعه وخرج عليه الفقهاء واملقاتلة واملواىل من أهل البصرة، ولقي ما لقي من قرى أهل العراق، وكان أكث
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فلما علم أم اجلمهور األكرب، والسواد األعظم، أحب أن يسقط ديوام، ويفرق مجاعتهم حىت ال يتألفوا، وال 
هم كيف أحب، ، ففرقهم وفض مجع) أنتم علوج وعجم، وقراكم أوىل بكم:(  يتعاقدوا، فأقبل على املوايل، وقال

  .وسريهم كيف شاء
وقد انتشر شؤم هذا قش على يد كل رجل منهم اسم البلدة اليت وجهه إليها، بل راح ين، ومل يكتف بذلك

أهل الكوفة، وقد كان قاضيهم رجل من املوايل يقال له نوح التصرف يف األمة أجياال مديدة، وقد قال الشاعر يهجو 
  :بن دراج

  إذ كان قاضيكم نوح بن دراج.. تربت إن القيامة فيما أحسب اق
  صحيحة كفه من نقش حجاج.. لو كان حيا له احلجاج مابقيت 

  :وقال آخر
  أخرجها احلجاج من كن وظل.. جارية مل تدر ما سوق اإلبل 
  ما نقشت كفاك من غري جدل.. لو كان شاهدا حذيف ومحل 

إن أيب مات وتركين وأخا يل، وخط خطني، مث : ويروى أن أعرابيا من بين العنرب دخل على سوار القاضي، فقال
فاملال : ال؟ قال: ها هنا وارث غريكم؟ قال: وهجينا، مث خط خطا ناحية، فكيف يقسم املال؟ فقال له سوار: قال

ما أحسبك فهمت عين، إنه تركين وأخي وهجينا، فكيف يأخذ اهلجني كما آخذ أنا وكما يأخذ أخي؟ : أثالثا؛ قال
ال : واهللا لقد علمت أنك قليل اخلاالت بالدهناء؛ قال سوار: اإلعرايب، مث أقبل على سوار، فقال أجل؛ فغضب: قال

  .يضرين ذلك عند اهللا شيئا
فتأثري .. فإن شؤم احلجاج ومن شايعه مل يعد فئة حمدودة، مل يكن هلا تأثري كبري يف احلياة اإلسالمية.. ومع ذلك 

: عن نفسه قال سامل بن أيب اجلعدمي كان أعظم من تأثري احلجاج، وقد حدث العلماء والصاحلني يف اتمع اإلسال
بأي شيء أحترف؟ فاحترفت بالعلم فما متت يل سنة حىت أتاين أمري  :اشتراين موالي بثلثمائة درهم وأعتقين، فقلت

  .املدينة زائراً فلم آذن له
دخلت املسجد معها فوافقها اإلمام : قال أبو العالية .. عتقته امرأة من بين رياح، فقد اأبو العالية الرياحيومثله 

مث ذهبت فما  ،اللهم أدخره عندك ذخرية، اشهدوا يا أهل املسجد أنه سائبة هللا: على املنرب فقبضت على يدي فقالت
  .تراءينا بعد

  فمن أبو العالية؟: قال توم
كنت أرحل إىل الرجل مسرية : عنه قوله كان من كبار الصاحلني الذين تربت األمة على أيديهم، روي: سامل قال

أيام، فأول ما أتفقده من أمره صالته، فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت ومسعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ومل 
  .هو لغري الصالة أضيع: أمسع منه وقلت

  )  له ال تعمل لغري اهللا فيكلك اهللا عز وجل إىل من عملت:(  قال يل أصحاب حممد : وكان يقول 
  )  كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن مث ينام عنه حىت ينساه:( وكان يقول 

  .كان مملوكاً المرأة من بين مرة بن احلارث من بين عبد القيس فأعتقته، فقد احل بن بشري أبو بشر املرئيومثله ص 
كنت أذكر صاحلاً املري : عبد الرمحن بن مهدي قالوقد كان من املربني الكبار الذين ال نزال ننهل من بركام، 
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فبكر يوماً وبكرت معه فجعلت . .فكان إذا كانت له حاجة بكر فيها ..لسفيان فيقول القصص القصص، كأنه يكرهه
فدخل فصلينا وكان يوم جملس . يا أبا عبد اهللا ندخل فنصلي يف هذا املسجد: طريقنا على مسجد صاحل املري فقلت

وا ازدحم الناس فبقينا ال نقدر أن نقوم، وتكلم صاحل فرأيت سفيان يبكي بكاًء شديداً، فلما فرغ وقام صاحل، فلما صل
  .ليس هذا بقاص هذا نذير قوم: يا أبا عبد اهللا كيف رأيت هذا الرجل؟ فقال: قلت له

أنه رجل كنا نأيت جملس صاحل املري حنضره وهو يقص، وكان إذا أخذ يف قصصه ك: عفان بن مسلم قالوعن 
  .مذعور يفزعك أمره، من حزنه وكثرة بكائه كأنه ثكلى، وكان شديد اخلوف من اهللا كثري البكاء

الفكرة يف الذنوب فإن أجابت على تلك القلوب وإال نقلتها إىل املوقف وتلك : للبكاء دواع:(  يقولوكان 
مث صاح وغشي عليه : قال )  اق النريانالشدائد واألهوال، فإن أجابت على ذلك وإال فاعرض عليها التقلب يف أطب

  .وتصايح الناس من نواحي املسجد
لئن كانت مصيبتك مل حتدث لك موعظة : شهدت صاحلاً املري عزى رجالً على ابنه فقال: األصمعي قالوقال 

  .يف نفسك فمصيبتك بابنك جلل يف مصيبتك يف نفسك، فإياها فابك
كان :( يقول عمر ، فقد كان له من االحترام بني املسلمني ما جعل  وقبل هؤالء مجيعا وسابقهم بالل بن رباح 

  )  أبو بكر سيدنا وأعتق بالالً سيدنا
  )  أول من أذن بالل:(  عن القاسم بن عبد الرمحن قالباآلذان، فكان أول مؤذن يف اإلسالم، ف وهلذا شرفه 

يا بالل حدثين كيف : لقيت بالالً فقلت: قالأيب عبد اهللا اهلوزين ، فعن  بل كان مقربا جدا من رسول اهللا 
وكان  ،ما كان له شيء، كنت أنا الذي أيل له ذلك منذ بعثه اهللا عز وجل حىت تويف: ؟ فقالكانت نفقة رسول اهللا 

  .وأشتري الربدة فأكسوه وأطعمه ،فأستقرض ،يأمرين فأنطلق ،إذ أتاه الرجل املسلم فرآه عارياً
يا رسول اهللا : ما هذا يا بالل؟ قال: وعنده صربة من مترٍ قال ،على بالل نيب دخل ال: وعن عبد اهللا قال

   1 ) أما ختشى أن يكون له خبار يف النار؟ أنفق بالل وال ختش من ذي العرش إقالالً:(  ادخرته لك ولضيفانك فقال
يت يف اهللا وما يؤذي أحد، لقد أُخفت يف اهللا وما خياف أحد، ولقد أوذ:(  قال رسول اهللا : قال عن أنس و

   2)ولقد أتت علي ثالثون ما بني ليلة ويوم مايل ولبالل طعام يأكله ذو كبد إال شيء يواريه إبط بالل 
هلذه الوظائف دليل على أنه كان يقصد دجمه يف اتمع ليخلصه من آثار اجلاهلية، وليخلص بالال  يف اختياره و

  .من آثار العبودية
فدعا بالالً  أصبح النيب : مسعت أيب يقول: عن عبد اهللا بن بريدة قالأعظم من ذلك كله، فبل روي ما هو 

فسمعت  ،يا بالل مب سبقتين إىل اجلنة؟ ما دخلت اجلنة قطّ إال مسعت خشخشتك أمامي، إين دخلت البارحة:(  فقال
  3 )ذا:(  فقال رسول اهللا )  ما أحدثت إال توضأت وصليت ركعتني:( قال. خشخشتك

قال حممد ..  وقد كان هلذه املعاملة النبيلة تأثريها يف نفس بالل  حىت أنه مل يطق أن يؤذن بعد وفاة رسول اهللا 

                                                
  .حسن سند وله والبزار الطرباينرواه )  1(
  .الترمذيرواه )  2(
  .د والترمذي وابن حبان واحلاكمأمحرواه )  3(
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أشهد أن حممداً رسول اهللا : مل يقرب، فكان إذا قال أذّن بالل ورسول اهللا  ملا تويف رسول اهللا : بن إبراهيم التيمي
إن كنت إمنا أعتقتين ألكون : فقال. أذّن يا بالل: قال له أبو بكر رسول اهللا  فلما دفن ،انتحب الناس يف املسجد

فإين ال أؤذن ألحد بعد : قال. ما أعتقتك إال هللا: فقال. معك فسبيل ذلك، وإن كنت أعتقتين هللا فخلين ومن أعتقتين له
  .ى إليهافقام حىت خرجت بعوث الشام فخرج معهم حىت انته ،ك إليكلفذ: قال رسول اهللا 

ملا كانت خالفة أيب بكر : قال عن سعيد بن املسيب بل روي أن أبا بكر  طلب منه أن يعينه يف مهامه، فرفض، ف
. ما كنت أراك يا بالل تدعنا على هذا احلال، لو أقمت معنا فأعنتنا: فقال له أبو بكر ،جتهز بالل ليخرج إىل الشام

فأذن له .  أذهب إليه، وإن كنت إمنا أعتقتين لنفسك فاحبسين عندكإن كنت إمنا أعتقتين هللا عز وجل فدعين: قال
  .فخرج إىل الشام فمات ا

روي أن بالالً وصهيباً أتيا أهل وقد كان له من السمعة يف اتمع ما جعل املسلمني يرغبون يف تزوجيه بنام، فقد 
أنا بالل وهذا أخي صهيب، كنا ضالني فهدانا اهللا  :فقال بالل: بيت من العرب فخطبا إليهم فقيل هلما، من أنتما فقال

بل  :وكنا مملوكني فأعتقنا اهللا، وكنا عائلني فأغنانا اهللا؛ فإن تزوجونا فاحلمد هللا، وإن تردونا فسبحان اهللا، فقالوا
فقد صدقت  ،اسكت: ، فقال لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول اهللا : تزوجان واحلمد هللا، فقال صهيب

  .حك الصدقفأنك
***  

عن  مفقد ـ واهللا ـ أزحت مبورك فيك: ما إن انتهى سامل من هذا احلديث حىت قام رجل من اجلالسني، وقال 
  .اجباال من اآلالم كانت تتراكم عليه وبناقل

  وما كانت تلك اجلبال؟: له كالي قال
البشر من عبودية أنفسهم  كنت أتعجب أن يقر اإلسالم عبودية البشر للبشر مع أنه جاء حيرر: قال الرجل

، وبعده )مىت استعبدمت الناس، وقد ولدم أمهام أحرارا :( لقد كنت أقرأ مقولة عمر  .. وعبودية كل شيء إال اهللا 
  .فأتعجب كيف يقر هذا الدين الرق ) ..  وال تكن عبد غريك وقد جعلك اهللا حرا:( البنه  على بن أىب طالب وصية 

  آلن؟ فما عرفت ا: كالي قال
عرفت أن العبودية اليت وضع اإلسالم قوانينها بتشريعاته وتوجيهاته ال ختتلف كثريا عن الوظائف اليت : قال الرجل

  .إن مل تفقها يف كثري من النواحي.. تسند إلينا يف حياتنا املدنية املعاصرة 
  كيف ذلك؟: كالي قال

وال ، ن تفرض عليه الشركة استعبادها، فال تعتقهاملوظف عندنا يف أي شركة من الشركات يتمىن أ: قال الرجل
  .تستكتبه
  .وحسبه باحلرية.. ولكنه حر : كالي قال

.. إن كثريا مما ذكرت من حقوق املستعبدين يفوق ما يناله الكثري من األحرار يف هذه الوظائف : قال الرجل
فإذا ما عجز سيده عن .. ما تتطلبه حياته فالعبد يف بيته مستقر مع أهله قد ضمن له أكله وشربه ولبسه ومبيته وكل 
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  . 1وحياة السادة ال ختتلف كثريا عن حياة عبيدهم.. الوفاء انتقل إىل سيد آخر 
.. وال عن أهله، زيادة على هذا كله، فإن وظائف هؤالء العبيد حمدودة ال تصرفهم عن احلياة العادية وال عن العلم

  . عصرناوكل ذلك قد ال يتسىن لكثري من األحرار يف
***  

ه من تلك األحاديث املمتلئة باحلقائق والرباهني ساد صمت عميق ذلك ؤبعد أن انتهى حممد علي كالي وأصدقا
أرجو أن ال تستقبلوها إال .. أن أقر لكم حبقيقة  –حضرة العبيد احملررين  –امسحوا يل : قطعه العم توم بقوله.. الس 

  .مبا تستقبل به احلقائق
ورمبا جعلكم ذلك تتصورون أين أحقد على اإلسالم، أو أن .. وقفي يف بداية هذا الس من اإلسالم لقد رأيتم م

  .قليب خيتزن حنوه من العداوة ما خيتزنه لساين
احلقيقة املرة اليت جعلتين أبين هذا .. وبعد أن مسعت حديث هؤالء األفاضل أن أخربكم باحلقيقة .. وأريد اآلن 
  .الكوخ يف هذا البلد

  .فقد كنت أفخر كل حني بينكم ذا البلد.. أنتم تعلمون أين من أمريكا 
ومن .. بل إنين من إفريقيا .. أن أصلي ليس أمريكيا وهي .. حقيقيت اليت كنت أكتمها والشك أنكم تعلمون 

  .. بلد مسلم من بالدها 
  .. بل إن أجدادي فوق ذلك كله كانوا من املسلمني 

لعقد الكثرية اليت نشرها يف ويف أجدادي االستعباد صرت ال أرى السادة إال يف أمريكا، سبب تلك ابو.. ولكين 
  .وال أرى السيد إال ذلك الرجل األبيض املمتلئ بالقسوة

وأمارس . .وقد محلين هذا إىل أن أمحل كوخي ألسري به يف البالد املستضعفة ألنفخ فيها ما مألين به اإلستعباد
  .ارسه علي وعلى آبائي أولئك ارمون القساةعليها من السيادة ما م

وبعد أن مسعت أحاديث هؤالء الرفاق الطيبني، فإين أصرخ بينكم بكل قوة بشهادة التوحيد اليت .. أما اآلن 
  .صرخ ا آبائي مجيعا

الذي جعله اهللا  مث االنتماء إىل ذلك النيب العظيم.. فال سيادة وال حرية وال كمال وال فخر إال باالنتساب إىل اهللا 
  .رمحة للعاملني

وقد امتألت .. وقد صحت مبا يصيحون من غري أن أشعر .. ما إن قال ذلك حىت صاحت اجلموع مهللة مكربة 
   . يف تلك اللحظات بأشعة كثرية من النور اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد 

  
                                                

روي عـن  ومثل ذلك ما ، )كان عبد الرمحن بن عوف ال يعرف من بني عبيده (:عن سعيد بن حسني قال وقد روي )  1(
أنه ملا سافر من املدينة إىل بيت املقدس ليعقد مع صاحبها معاهدة الصلح كان يـداول بينـه وبـني عبـده يف      عمر بن اخلطاب 
فخشي أبو عبيدة أن حيتقره الناس فقال يا أمري املـومنني  . وصل وكان الراكب غالمه وأمري املومنني ساع خلفه الركوب حىت أنه

مل يقل ذلك أحد قبلك، وقد كنا أذل الناس وأحقرهم فأعزنا اللّـه  : فقال عمر. أراك تصنع أمراً ال يليق فإن األنظار متجهة إليك
  .ا اللّهومهما طلبنا العز بغريه أذلن ،باإلسالم
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  اخلطاءونـ  تاسعا
 السجناءليقنعوا إليه مسعت أن بعض أصحابنا ذهبوا  بعد أنالسجون سجن من سرت إىل ..  التاسعيف اليوم 

وقد قدر اهللا أن أرى يف زياريت تلك من األشعة ما نسخ كثريا من الظلمات .. بقساوة اإلسالم يف تعامله مع املذنبني 
  .اليت كانت تقبع فيها روحي
  ..سأحدثك من البداية 

حضرة .. أبشر : ، والبشر يطفح على وجهههو يقولعند اقترايب من باب السجن هرول إيل بواب السجن، و
ويوشك أن يتحولوا مجيعا إىل املسيحية ليتطهروا بالطهارة اليت مل يظفروا ا يف .. وهو يعظ أهل السجن .. األب هنا 
  .. اإلسالم

التقيت الذي كنت قد ) املبشر بولس(ابتسمت شاكرا له، وقد تذكرت مبوقفه هذا تلك احلماسة اليت كان يبديها 
  )املعجزات احلسية(وكنت قد حكيت لك قصته يف رحليت إىل .. به يف اهلند 

ينصتون باهتمام ملا حيدثهم به ذلك األب الذي يريد  السجناءعندما دخلت القاعة املعدة للمحاضرة وجدت مجيع 
  ..أن ينشر فيهم من املعاين ما أعلم متام العلم أنه مل يكن مقتنعا به

وكأنه يستعرض شيئا قد حفظه عن ظهر .. ويعيدها .. وكان يكرر الكلمات .. يبدو عليه  ولذلك كان التردد
  .، أو يقتنع منه بأي معىنحرفا حرفا من غري أن يفهم له أي معىن هقلب، فهو يردد

لقد أرسلين املسيح إليكم ألنقذ أرواحكم من تلك العقد اليت يوقعكم فيها : كان من ضمن ما مسعته منه قوله
  .. وحينما ميلؤكم باحلزن على ذنوبكم .. الم حينما يشعركم بالذنب اإلس

بل حنن نبشركم مبا .. حنن منلؤكم باملسرة والسعادة حىت ولو كنتم مذنبني .. حنن يف املسيحية ال نفعل ذلك 
. الذين يؤمنون بر اهللا باإلميان بيسوع املسيح إىل كل وعلى كل: ( يف رسالته إىل أهل روميةبشرنا به بولس حني قال 

متربرين جماناً بنعمه بالفداء الذي بيسوع املسيح الذي قدمه اهللا . إذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد اهللا . ألنه ال فرق 
كفارة باإلميان بدمه إلظهار بره من أجل الصفح عن اخلطايا السلفة بإمهال اهللا إلظهار بره يف الزمان احلاضر ليكون 

بل بناموس . كال . أبناموس األعمال. نتفى بأي ناموس اقد . فأين االفتخار . اإلميان بيسوع باراً ويربر من هو من 
  ) 28ـ  22: 3: رومية()   إذا حنسب أن اإلنسان يتربر باإلميان بدون أعمال الناموس. اإلميان 
باألوىل كثرياً نعمة ألنه أن كان خبطيئة واحد مات الكثريون ف: ( من قولهالسفر نبشركم مبا ورد يف نفس كما  

وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا . .زدادت للكثريين ااهللا والعطية بالنعمة اليت باإلنسان الواحد يسوع املسيح قد 
ألنه أن كان خبطية الواحد قد ملك . وأما اهلبة فمن جرى خطايا كثرية للتربير . ألن احلكم من واحد للدينونة . العطية 

فإذا  .  كثريا الذين ينالون فيض النعمة وعطية الرب سيملكون يف احلياة بالواحد يسوع املسيح املوت بالواحد فباألوىل
ألنه كما مبعصية اإلنسان الواحد جعل الكثريون خطاة . كما خبطيئة واحدة صار احلكم إىل مجيع الناس لتربير احلياة 

  ) 19ـ  15: 5: رومية( )هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثريون أبراراً
ربنا يسوع باإلميان  ةعلى صخر محينما تؤسس حياتك: مث راح يغرق يف حالة وجدانية رقيقة قائال.. قال ذلك 

حتما بالثقة والطمأنينة  ونستشعر مإىل كتابات اآلباء األولني فإنك وناملسيح، وتعاليم الكتاب املقدس العظيم، وتعود
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  .ان املسلم من الرب ذاته للرسل األطهاروهي تعيش اإلمي ةكنيسال ونوالفخر حينما تر
ليكن هدفنا من التعلم أن منارس ما نتعلمه يف حياتنا لكي نستفيد بكل حسن من أجل منو حياتنا يف اإلميان، 
وانتصارنا على احلية القدمية املدعو إبليس، متطلعني إىل احلياة األبدية حينما حنيا يف حضرة إهلنا، نتمتع به ونتذوق 

  .حالوته
كان سجينا ذكيا فطنا، .. رفع سجني من السجناء يده يطلب السؤال .. ومن غري املنتظر أو املتوقع .. فجأة 

خبريا باملسيحية، عاملا ا وبنقاط ضعفها، وهو فوق ذلك حيمل من الصرب ما يصل به إىل غايته ولو يف أطول الطرق 
  .. وأضيقها 

ذن له، فلم يكن يتوهم أن هذه اليد املرفوعة ستنسخ كل ما ذكره من رأى القس يده املرفوعة، فلم ميلك إال أن يأ
  .. األحاديث 

وعندما ندخل .. لقد ذكرت لنا أننا لن نتطهر إال عندما نتعمد .. أجبين حضرة األب الفاضل : قال السجني
ومدى عالقته .. وقد كنت عارفا باملسيحية وبكنائسها، وقد رأيت فيها شيئا لست أدري مدى صحته.. الكنيسة 

  .باملسيح وباملسيحية
  ما هو؟ : قال القس، وقد بدا عليه بعض اإلرباك

سر االعتراف، فهل توجد أدلة كتابية متارس ما تسميه الكنيسة لقد رأيت .. سر االعتراف : قال السجني
ي حىت حنتاج إىل ال يكفوهل االعتراف هللا .. وتارخيية وآبائية تدل على ضرورة أن يكون االعتراف أمام الكاهن؟ 

   ؟االعتراف أمام الكاهن
ينبغي أن نعلم سؤالك هذا لإلجابة على : استجمع القس أنفاسه، وكأنه يهم بالقيام حبرب ضروس، مث قال

أن الوحيد القادر على غفران اخلطايا هو اهللا عن طريق دم املسيح املسفوك على عود : مهاأوال.. حقيقتني هامتني 
ن حياتنا املسيحية، فكل مسيحي هو عضو يف جسد املسيح احلي الذي هو كنيسته ايدة، ورأس ع: والثانية ..الصليب

  . هذا اجلسد هو املسيح له كل اد
والبعض  ،فقد أعطي البعض أن يكونوا رسال ،ومن أجل بنيان هذا اجلسد أعطى اهللا املواهب الروحية املتكاملة

  .مني ألجل تكميل القديسني لعمل اخلدمة لبنيان جسد املسيحوالبعض رعاة ومعل ،والبعض مبشرين ،أنبياء
لذلك ينبغي عليك أن ال حتزن إذا وجدت نفسك حباجة إىل آخر لكي يعمل معك ومن أجلك فبالتأكيد أن اهللا و

  . أعطاك موهبة روحية ولكنه مل يعطك كل املواهب والوظائف الالزمة لتسري يف طريق الكمال
ختطئ فإنك ال تسئ إىل نفسك فقط وإمنا تسئ أيضاً إىل اجلسد الذي تنتمي إليه واعلم أيضاً أنك حينما 

ولذا فإن اإلنسان حينما خيطئ يطالب بأن يندم على خطيئته  ..كما أنك تسئ أيضاً إىل اهللا القدوس البار، ) الكنيسة(
  . ويكرهها، مث يقر ا أمام الكنيسة وحينها يقوم اهللا بغفران هذه اخلطايا

وكان كثريون من الذين آمنوا (: ما فهمه املسيحيني األوائل، وهذا ما نراه يف سفر األعمال حينما يقولوهذا 
وقد أعطيت الكنيسة ممثلة يف الرسل ومن خلفهم من األساقفة ) .. .1:  19 :مالأع( )يأتون مقرين وخمربين بأفعاهلم

وكل ما حتلونه  ،ألرض يكون مربوطاً يف السمواتكل ما تربطونه على ا(: هذا السلطان من الرب يسوع حينما قال
  )  19:  16 :مىت( )على األرض يكون حملوالً يف السموات



 255

وإن مل يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن مل يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثين (: وقال يف سلطة الكنيسة
وكل ما حتلونه على األرض يكون  ،سمواتوالعشار، احلق أقول لكم كل ما تربطونه على األرض يكون مربوطاً يف ال

  )1،  17:  18 مىت( )حملوالً يف السماء
اقبلوا الروح القدس من غفرمت خطاياه تغفر هلن ومن أمسكتم (: وبعد قيامته قال لتالميذه بعدما نفخ يف وجوههم

  )23،  22:  20 :حنايو( )خطاياه أمسكت
وليس للرسل  ،للجميع اسلطان عامأراد أن يكون هذا ال أال ميكن أن يكون املسيح قد.. لكن : قال السجني

  ؟ربط كالرسل متاماًيل ووبذلك يستطيع كل واحد منا أن حي.. والكهنة فقط 
فاخلطاب املوجه يف اآليات السابقة كان موجها لقادة الكنيسة ممثلة يف الرسل، .. هذا ال ميكن .. ال : قال القس

رسة هذا السلطان إال حينما مارسه الرسول بولس مع زاين كورنثوس الشهري كما أن أهل كورنثوس مل يستطيعوا مما
  )5 - 1:  5كو 1(

فإين أقول بالنعمة املعطاة ( :وكما يقول الرسول ،تنسى أن مواهب الروح قد قسمت على اجلميعينبغي أن وال 
قسم اهللا لكل واحد مقدارا من  يل لكل من هو بينكم أن ال يرتئي فوق ما ينبغي آن يرتئي بل يرتئي إىل التعقل كما

  )3:  12 :ميةرو( )اإلميان
وهذا ما فهمه مجيع اآلباء يف القرون األوىل ومارسوه بكل قوة وتكلموا عنه وكتبوه يف كتابام اليت مازالت باقية 

آيات  حىت اليوم وال يستطيع أحد التشكيك فيها، وال أظن أن شخصاً منصفاً حمبا هللا ومهتماً خبالص نفسه ينكر
وهل يستطيع أحد أن . .الكتاب وتفاسريها ومن مارسوها ليقدم بدعة ال سند هلا من الكتاب أو التاريخ أو أقوال اآلباء

   ؟)ال تعترفوا على يد الكهنة(: خبرج لنا آية من العهد اجلديد تقول
أيها األخوة فليعترف كل منكم () : م258 – 200(القديس كربيانوس من األقوال احملكية يف ذلك قول 

   )األحباء بإمثه مادام من إمث يف هذا العامل وما دام ممكناً قبول اعترافه وما دامت املغفرة بواسطة الكهنة مقبولة عند اهللا
إن كثريين ينتبهون إىل اخلجل أكثر من اخلالص فيهربون من (): م240 – 160(بقول العالمة ترتليان و

ىل يوم كمن أصابه مرض يف األعضاء املستحى منها فأخفى عن األطباء مرضه االعتراف سترة هلم ويؤخرونه من يوم إ
فإذا أخفينا نفوسنا عن معرفة الناس هل ختفى عن اهللا، وهل األوىل لنا أن لك وذنوبنا خمفية من أن حنل .. فيباد خبجله

  )وهي مكشوفة يف التوبة
األجيال املختلفة أو شهادة التاريخ أو الكتب  أقوال الرسل أو شهادة آباء الكنيسة منلك اآلن كل  وردألن 

على احملتجني أنفسهم  اتشهادسأذكر لك  ينولك.. الطقسية واليت حتتوي على الكثري عن االعتراف على يد الكهنة 
  ) الربوتستانت(من  سر االعتراف

هو عن طريق السؤال ويعترب من أهم كتاباته و(يف كتاب تعليم الدين املسيحي املختصر  1مارتن لوثرلقد قال 
ما هو : ماذا جيب أن يعلَم الشخص املبتدئ عن االعتراف؟ سؤال: عنوان(: يف الفصل اخلامس عن االعتراف) واجلواب

                                                
حينما  -ويسميها احملتجون حبركة اإلصالح  -أملاين ، وهو قائد حركة االحتجاج ، )م1546 – 1483(مارتن لوثر )  1(

 .بسبب صكوك الغفران 1517احتج على بابا روما ليو العاشر سنة 
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  االعتراف؟ 
وثانيهما أن يتلقى املعترف احلل من املعرف  ،أوهلما أن يقر الشخص خبطاياه :لالعتراف جزءان: اإلجابة

confessor ) كما من اهللا نفسه بدون شك يف ذلك و باعتقاد راسخ أن اهللا قد ) االعترافالشخص الذي يتلقى
  . غفر خطاياه من خالل املعرف

  ما هي اخلطايا اليت جيب أن يعترف ا الناس؟ : سؤال
حينما نتحدث مع اهللا جيب أن نذكر مع الشعور باخلزي والذنب مجيع خطايانا، حىت اليت ال نعلم عنها : اإلجابة

نذكر اخلطايا اليت فعلناها بإرادتنا ) أب االعتراف(،ولكن حينما جنلس مع املعرف  )يا أبانا(ماً كما نفعل يف شيئاً متا
  .واليت نشعر ا يف قلوبنا

يف احلقيقة من املؤمل جداً لكل  ..إين أعترب االعتراف الشخصي شيئاً مثينا جداً ونافعاً للصحة الروحية، آه:( ويقول
    1)كن هناك اعتراف خاص وجيب أن يشكروا اهللا بكل قلوم أن االعتراف مسموح ومتاح هلماملسيحيني إذا مل ي

  )هلذا السر 2من املمكن أن يكون للتوبة صفة سر من األسرار املقدسة لكنين أبكي على انتهاك الكنيسة:( ويقول
ف جهاراً باإلميان واحلياة مباذا نعرف أننا أعضاء يف جسد املسيح؟ باالعترا:عن األسرار  3جون كلفنويقول 

  . املستقيمة والشركة يف األسرار املقدسة اليت توحدنا يف معرفة اهللا واملسيح
يكون االعتراف خاصاً هللا وحده، أو لرعاة الكنيسة اختياريا دف الراحة والشعور بتأنيب الضمري، أو :( يقول و

  )عاماً أمام الكنيسة كلها
األب الفاضل ـ أن أعترف أمامك وأمام هذا اجلمع ببعض الشبهات اليت  هل تسمح يل ـ حضرة: قال السجني

  ختطر على بايل يف هذا الباب، وتكدر علي بذلك صفو اتباع املسيح ودين املسيح؟ 
  .فستجد عين اجلواب الكايف والشايف.. قل ما تشاء .. حتدث : قال القس

، 5األول يف املسيحية هو عقيدة اخلالص أن األساسأنت تعلم ـ حضرة األب الفاضل ـ :  4قال السجني
فاملسيح املخلص نزل من السماء وصلب ومات ليخلص املؤمنني من وزر اخلطيئة األوىل اليت حتملتها البشرية قرونا 

  ..طويلة 
فاالبتالء ليس إال نتيجة للعنة اخلطيئة اليت أوقعها اإلله على آدم وذريته بعد السقوط ، وقد .. أجل : قال القس

أي اخلطيئة .. فذكر أن سبب العذاب واألمل واملوت هو اخلطيئة عينها  ،ار إىل ذلك معجم الالهوت الكاثوليكيأش
   .األصلية

  .وهذا يعين أن موت املسيح كان لرفع هذه اللعنة :قال السجني
سقوط موت املسيح كان كفارة وفداء عن العقوبة اليت وقعت على اجلنس البشري كله بف.. أجل : قال القس

                                                
 .4/136تاريخ الكنيسة، القس جون لورمير، ترمجة عزرا مرجان، )  1(
 .لكاثوليكية حينما باعت مغفرة اخلطايا بصكوك للغفران، وأفشت بعض أسرار املعترفنياملقصود الكنيسة ا)  2(
 .من مواليد فرنسا ، عاش يف سويسرا، وقاد هناك أحد تيارات االحتجاج )م1564– 1509(جون كلفن )  3(
 .نت أمحد شاهنيأميمة ب :للدكتورة، )اإلمث الفردي والغفران يف تصور الكنيسة: (استفدنا هذه الردود من)  4(
 .من هذه السلسلة) أسرار اإلنسان(سنرى الردود املفصلة على هذه العقيدة يف رسالة )  5(
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   .نائبه األول
فإن املؤمن املسيحي يتحول بعد الفداء إىل حالة النقاء اليت خلق عليها اإلنسان األول بناء على هذا، : قال السجني

  .سعيداً كما كان قبلها .. من اخلطيئة ولعنتها ياخال.. قبل السقوط 
  .ذلك صحيح.. أجل : قال القس

كما  - من منظور واقعي فسنجد أن احلياة املسيحية مل تتغري ، فما زالت لو تناولنا هذا األمر ولكنا : قال السجني
واملؤمن املسيحي ما زال مثقالً باملصائب يشقي ويتعب، والشرور .. ويعتريها الشقاء  ه،تشوا املكار - عرفها التاريخ 

  أليس كذلك حضرة األب الفاضل؟. .مل تزل حتيط مبجتمعات ترفع الصليب فوق رؤوسها
وأين اخلالص .. صلب املسيح ومات، ما دام ذلك مل يغري معامل الواقع املر؟ مل إذاً : قس، فقال السجنيسكت ال

  الذي وعدوا به؟ 
إىل  وانقسماالتناقضات هذه أمام   باملسيحنياملؤمنلقد رأيت أن : مل جيب القس بأي جواب، فقال السجني

ثالية اعتقاداً منهم أم نالوا اخلالص بإميام به، منتظرين تغيري حاهلم حاول تطبيق تعاليم املسيح املأما أوهلما، ف.. قسمني 
حتقيقاً لوعد قدم هلم من رجال الكنيسة ، ليفاجئوا بأن الشقاء ما زال مالزماً هلم واملصائب تزورهم بني احلني واآلخر، 

سلطاا وتعاليمها ، فقد أثبتت التجربة  األمر الذي أصام خبيبة مريرة دفعتهم لالبتعاد عن الكنيسة ورجاهلا ، رافضني
  .فساد أقوال رجاهلا وتعاليمهمهلم الواقعية 

عتماداً منه على اخلالص الذي وعد به من قبل اتبع هواه مرتكباً املخازي غري آبه بالفضائل األخالقية اوقسم آخر 
وهكذا ابتعد هذا القسم عن  ..ملسيح الفادي فبإميانه خيلص ال باألعمال، فالفاسق والصاحل سواء بإمياما با ..الكنيسة

  . .الكنيسة ، فما الداعي لإلرتباط ا وتنفيذ تعاليمها ما دام املسيحي قد نال اخلالص بإميانه القليب ال باألعمال 
وهكذا أصبح املؤمن املسيحي يف وضع ال حيسد عليه ، فما كاد يفرح باخلالص املزعوم حىت اعتراه األسى ، فقد 

  .ا خلص منه ، فها هي ذي خطاياه تضيق خناقها عليه بسالسل الشقاء واألمل واحلزن وقع مب
وهذا ما أرادت الكنيسة أن حيدث ، فهي تريده مهزوماً ضعيفاً الجئا إليها يبحث عن النجاة ، واإلجابة عن هذه  

، يف حني حيمل أبواه وزر القضايا اليت عجز العقل عن فهمها ، فكيف حيمل وزر خطيئة أبويه وخطيئته الشخصية 
خطيئتهما فقط ، وإذا كان العدل حتقق بصلب املسيح فداء من اخلطيئة األوىل ومرياثها ، فهذا الفداء نعمة آلدم وحواء 

بن آدم فبعد الفداء االذين جنوا بالفداء من خطيئتهما ، وأصبحا نقيني من الدنس كحالتهما األوىل قبل السقوط ، أما 
نتقل إليه من أصله الية ،ما زالت عليها اخلطايا الفعلية اليت صدرت منه نتيجة مرياث فساد الطبيعة الذي من اخلطيئة األص

  . األول
  ؟فما السبيل للنجاة من هذه اخلطايا إذا كانت التوبة واألعمال ال تؤدي إليها: التفت السجني إىل القس، وقال
أتباعها وهم على هذه احلالة من اإلضطراب ، أن  لقد عمدت الكنيسة عند رؤية: سكت القس، فقال السجني

تصدرت عقوهلم مقررة أن مفتاح النجاة بأيدي رجاهلا ، فهي اليت بإمكاا غفران هذه اخلطايا الفردية أو جزء منها 
  .مقابل االعتراف وأداء التعويض الذي يقرره رجل الدين

حية لرجل الدين ، وهو الصادر عن امع الثاين ولتطفي على ذلك ثوب الشرعية أصدرت قانونا مبنح هذه الصال
الكنيسة البابوية متلك الغفران : (فقد كان من أهم قرارات هذا امع ما نصه  ..م  1215عشر املنعقد يف روما عام 
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  )ومتنحه ملن تشاء
 ،من ذرية آدم ولكن رجال الكنيسة ، وعلى رأسهم البابا الرئيس األعلى للكنيسة كلها حسب التعليم الكاثوليكي

فإذا غفرت خطيئتهم األصلية بالفداء كما يقرر دينهم ، فما زالت خطاياهم الشخصية تالحقهم أينما ذهبوا ، فكيف 
  يتسىن ملخطئ تربئة خمطئ؟ وكيف مينح الغفران من هو يف حاجة إليه

ة البابا، وهو القرار ولتفادي هذا االحتجاج الذي ترتفع به أصوات الكثريين ، أصدروا قراراً آخر يفيد عصم
  .م  1869الصادر عن امع العشرين املنعقد يف روما عام 

وهكذا أصبحت قرارات الكنيسة قرارات تتسم بالعصمة من الضالل فرأسها البابا معصوم، وعصمته تلك تنتقل 
  ..بالتايل لقراراته 
وأعطيك مفتاح : ( ال لبطرس من وعد املسيح وأمره إذ قالسلطان هذا استمدت الكنيسة ولكن : قال القس

ملكوت السموات فكل ما تربطه على األرض يكون مربوطاً يف السموات وكل ما حتله على األرض يكون حملوالً يف 
  )  19ـ  16 :مىت) (السموات
املعترف واملؤمن بالهوت املسيح عندما  هاملسيح وهو يعطي هذا السلطان لبطرس مل يعطه إياه كفرد، بل كتلميذو

  ) بن اهللا اأنت هو املسيح : (قال 
وإن مل يسمع منهم فقل : (وقد أكد املسيح هذا مبا ال يدع جماالً للبس ، إذ بني أن هذا سلطان الكنيسة كلها 

للكنيسة وأن مل يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثين والعشار احلق أقول لكم كل ما تربطونه على األرض يكون 
  ) 18و17: 18 :مىت) (ونه على األرض يكون حملوالً يف السماء مربوطاً يف السماء وكل حتل

دفع إىل كل سلطان يف السماء وعلى األرض ، :( وقد تأيد هذا السلطان بأمر املسيح قبل الصعود عندما قال 
وهذا حق ألن )  19و 18:  28 :مىت) (فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم األب واإلبن والروح القدس 

  .نيسة كمنظمة على األرض ينبغي أن يكون هلا سلطان يقرر وينظم ويدعم كياا ورسالتها وأعماهلاالك
وهكذا أرست الكنيسة سلطاا يف نفوس أتباعها بنصوص من األناجيل، وبقرارات : ابتسم السجني، وقال

خلمس ، وجعلت تطبيقها ملزما فأصدرت ما أمسته بالوصايا ا ،جممعية، لتتحول بعد ذلك لكيفية استثمار هذه السلطة
واليت تنص على .. تلك الوصايا ، الوصية الرابعة من أهم .. لكل مسيحي بعد التعميد وبلوغه السابعة من العمر 

  ) إذا كانت هناك خطايا مميتة(عتراف السنوي اال  ضرورة
الذي تعويض رورة الوهلذا ذهبت إىل ض.. فسلطاا ال يدعم باالعتراف فحسب .. مل تكتف الكنيسة ذا 

  .يفرضه الكاهن اعتماداً على فطنته الروحية يف حتديدهوهو تعويض .. ة طيئاخليوازي 
أما لو امتنع املسيحي عن أداء التعويض الذي فرض عليه من قبل الكاهن ، فسيكون مصريه دخول املطهر بعد 

اإلنسان خيضع  (:الالهوت الكاثوليكي بقوله  هذا ما ذكره معجم ..املوت مباشرة كمرحلة تطهريية قبل يوم الدينونة 
ال تزال موجودة فيه ومل تزول )  املستحق(هلذه املرحلة التطهريية إذ ميوت مربرا بالنعمة مبقدار ما تكون حالة العقاب 

  .بزوال اخلطايا بالغفران يوم التربير ، ومبقدار ما باإلمكان أن تزيل هذه احلالة عقوبات تعويضه 
ال و.. عة هذه املراحل الصحيحة وعن مكان هذه العقوبات فليس لنا يف الكتاب املقدس أي دليل أما عن طبي 

اليت تعين حرفيا .. جيب أن متنعنا كلمة املطهر من أن جند كلمة أصح وأحسن لندل على هذه املراحل اليت نوهنا عنها 
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  )النار املطهرة
فال بد هلم من طاعتها طاعة تامة ، فهي مؤسسة بأمر املسيح استطاعت الكنيسة إرساء سلطاا على أتباعها، ذا 

معصومة الرأس وقراراا إلزامية مما أهلها لغفران خطايا رعاياها حبسب ما ترى ، وعلى املؤمن املسيحي إن أراد 
  .اخلالص من خطاياه الشخصية التقدم إهلا مرة كل عام على األقل ليعترف ويتلقى أمرها بتنفيذ التعويض

أن يدفع ضريبة هم تريد من كل فرد منـ وهي تدعو إىل هذه املعاين، وتثبتها يف نفوس أتباعها ـ  ا كأين
  .للكنيسة لتتمكن من إدارة شئوا وتوسعة سلطاا وسيطرا على أتباعها

أصدروا صكوك الغفران اليت حىت مل تزل تتزايد وتتسع ،  الكنيسة مطامع رجالف.. وهذا ما حصل بالفعل 
   .ادت عليهم مبزيد من األرباحع

ولقد نقل ويل ديورانت عن أحد املعارضني ـ وهو كاثوليكي ـ املساوئ اليت نتجت عن فرض صكوك 
إن املساوئ ذات الصلة بصكوك الغفران تنشأ كلها تقريباً من سبب واحد وهو أن املؤمنني بعد أن (  :الغفران فقال 

 ،ر املعترف به لنيل املغفرة ، يتطلب أن يقدموا من املال ما يتناسب مع ثرائهموهي الشرط املقر ،ريفيشهدوا مراسم التك
وهو الذي جيب أن  ،وهو الذي جيب أن يكون من لألعمال اخلريية ،وبذلك أصبح املال الذي يؤدي لألعمال اخلريية

الشرط األساسي لغفران  يكون من األعمال النافلة اليت ال يلزم ا إنسان ، أصبح هذا املال يف بعض احلاالت هو
ولسنا ننكر أن العبارات اليت .. وكثريا ما أصبح املال ال العمل الصاحل هو الغاية املقصودة من الغفران .. الذنوب 

وأن االعتراف والندم  ،صيغت فيها قرارات البابوية خييل إىل اإلنسان معها أا ال حتيد  مطلقا عن عقائد الكنيسة
نصوص عليها يف هذه العقائد هي الشرط األساسي لنيل املغفرة ، إال أن اجلانب املايل كان يبدوا واألعمال الصاحلة امل

واضحاُ يف مجيع األحوال وكان للهبات املالية املقام األول يف هذا األمر كله مما يسربل الكنيسة بالعار وجيعلها مضغة يف 
ات املالية ، وأدى هذا إىل الكثري من النزاع بني السلطات اختذت صكوك الغفران شيئاً فشيئاً صورة الصفق. .األفواه 

وال يقل عن بيع صكوك الغفران داللة على حب . .الزمنية اليت كانت تتطلب على الدوام حظها من هذه املوارد 
تقصر املدة اليت الكنيسة للمال قبوهلا أو طلبها املال أو اهلبات أو الوصايا نظري تالوة األدعية والصلوات اليت يقولون أا 

وكان الصاحلون األتقياء من الناس خيصصون من أمواهلم جزءاً كبرياً  ..تقضيها روح امليت يف املطهر لتعاقب عن ذنوا
هلذا الغرض لتنجو به روح قريب هلم أو ميت فارق احلياة الدنيا أو ليقصروا املدة هم أنفسهم يف املطهر بعد موم أو 

وهلذا أخذ الفقراء يشكون من أن عجزهم عن أداء األموال نظري األدعية والصلوات أو البتياع  ..يلغوها إلغاءاً تاما
صكوك الغفران جيعل األغنياء على األرض ال الوادعني هم الذين يرثون ملكوت السموات، ولقد كان كوليس حصيفاً 

   1)من ميتلك املال يستطيع نقل األرواح إىل اجلنة (حني أمتدح املال ألن 
نصا ألحد لك وجلميع أصدقائي من السجناء قل سأن: لتفت السجني إىل القس الذي لزم الصمت، مث قالا

نوفل (رجل الدين املسيحي ملؤلفه  )سوسنة سليمان يف أصول العقائد واألديان(يف كتاب لقد قرأته .. ن رالغفصكوك ا
اليت كانت تباع يف مدينة ويتمربغ األملانية  ترمجة ألحد صكوك الغفرانهذا األب الفاضل ذكر لقد ) .. أفندي نوفل

  . م 1513عام ) اليت كان مارتن لوثر يدرس فيها(
                                                

 .  52،  1/51: قصة احلضارة)  1(
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وأنا  ،ويحلُّك باستحقاقات آالمه الكلية القداسة ،ربنا يسوع املسيح يرمحك يا فالن.. (امسعوا نص الصك 
وأيضا من  نالكنسية اليت استوجبتها بالسلطان الرسويل املعطى يل أحـلك من مجيع القصاصات واألحكام والطائالت

ومن كل علة ولئن كانت حمفوظة ألبينا  ،مجيع االفراط واخلطايا والذنوب اليت ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة
األقدس البابا والكرسي الرسويل، وأحمو مجيع العجز وكل عالمات املالمة اليت رمبا جلبتها على نفسك يف هذه الفرصة، 

صات اليت كنت تلتزم مبكابدا يف املطهر، وأردك حديثا إىل الشركة يف أسرار الكنيسة وأقرنك يف شركة وأرفع القصا
القديسني، وأردك ثانية إىل الطهارة والرب اللذين كانا لك عند معموديتك حىت أنه يف ساعة املوت يغلق أمامك الباب 

باب الذي يؤدي إىل فردوس الفرح، إن مل متت سنني الذي يدخل منه اخلطاة إىل حمل العذابات والعقاب ويفتح ال
باسم اآلب واالبن والروح القدس الواحد، ... مستطيلة فهذه النعمة تبقى غري متغرية حىت تأيت ساعتك األخرية

  )آميــن
.. ليت الكنيسة اكتفت بتلك األموال اليت كانت تدر عليها من صكوك الغفران : سكت السجني قليال، مث قال

  .. ب ا اجلشع والظلم إىل أن تستعمل هذه الصكوك يف سفك دماء األبرياء لقد ذه
لقد كانت ..  1هذه هي احلقيقة اليت ذكرها التاريخ.. ال تندهشوا : اندهش السجناء هلذا، فراح السجني يقول

فقد كانت ..  ونن الطيبوأولئك املسلمإم .. وأخطرهم  ألد أعدائهاب - مرحلة من مراحلهايف  - الكنيسة تواجه 
وراها، وبدأت تلوح عالمات اهلزمية للصليبيني، وبلغ ضعف احلماس الديين يف نفوس أاحلروب الصليبية قد استعر 

األوربيني مبلغاً كبرياً، وفقد املقاتلون ثقتهم يف الكنيسة نتيجة خليبة أملهم يف النصر الذي وعدم وعداً قاطعاً، ومل يروا 
سيني أثر يف معاركهم، بل على العكس ختيلوا أم يقفون ضدهم متاماً، وبذلك اهتز موقف للمسيح واملالئكة والقدي

الكنيسة وأيقنت أن وعودها املعسولة بالنصر، وقراراا الشفوية باملغفرة للمشتركني يف احلرب مل تعد تؤدى مفعوالً 
املقاتل، ويندفع لالشتراك يف احلملة الصليبية  مؤثراً، فقررت الكنيسة جتسيد هذه األماين يف وثيقة خطية حمسوسة حيملها

  .وهو على ثقة وعزم
  .. ألداء أرذل وظيفة ) صكوك الغفران( استخدمت من جديدوتنفيذاً لذلك 

  .. ـ توزع على املشتركني يف احلروب الصليبية ضد املسلمنيذكر املؤرخون ـ كما لقد كانت 
  :حد رجلنيحكرا على أالصكوك أصبجت هذه .. وذا
  .يشترى الصك من الكنيسة حسب التسعرية اليت حتددها.. صاحب مالإما 
  .يبذل دمه يف سبيل نصرة الكنيسة والدفاع عنها وحراسة مبادئها.. صاحب سيف وأ

ولذلك يظل املسكني أسري صراع نفسي مرير وشعور .. فيظل حمروما ال ميلك مثن الصك.. أما ما عدا هذين
  .باحلرمان قاتل

  .. مضحون، والكل خاسرون، والكنيسة هي الرابح الوحيد من هذه الصكوك وهكذا فالكل
  ؟املشؤومةما اية هذه الصكوك  ونأتدر: مل جيد القس ما جييبه به، فراح السجني يلتفت إىل زمالئه، ويقول

                                                
من هذه السلسلة، ونعيده هنا مع بعض التصرف، وقد ذكرنا هناك املراجع ) مثار من شجرة النبوة(ذكرنا هذا يف رسالة )  1(

 .حملمد قطب) مذاهب فكرية معاصرة(لسفر احلواىل، و) العلمانية(ومن أمهها  اليت رجعنا إليها،
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  ما ايتها؟: قال السجناء
فمن ناحية ..  ودعائم مشوخهالقد كانت هذه البدعة ـ أول أمرها ـ من أسباب قوة الكنيسة : قال السجني

املكانة الدينية ارتفعت منزلة رجال الدين يف نظر السذج واجلهلة بعد أن منحهم املسيح هذه املوهبة العظيمة، وخيل 
إليهم أنه ما دام أعطاهم حق املغفرة للناس فبديهي أنه غفر هلم، بل قدسهم ووهبهم من روحه كما يدعون، وبذلك 

 –ليهم ومتلقهم على من أراد التقرب إىل املسيح واحلصول على رضاه، وإذ قد آمن الناس جتب طاعتهم والتزلف إ
، ومل يزدادوا طمعاً يف ذاك إال )حق احلرمان(حبق الغفران، فقد سهل عليهم أن يؤمنوا مبقابلة  –ملوكاً وصعاليك 
  .وازدادوا رهبة هلذا

ثراء فاحشاً حىت أصبحت حبق أغىن طبقات اتمع  ومن الوجهة املادية أثرت الكنيسة من عملية بيع الصكوك
  .األورويب آنذاك مبا تكدس يف خزائنها من أموال وتدفق عليها من عطايا وهبات

ومن الوجهة السياسية قويت الكنيسة وتدعمت سلطتها باجلحافل الرببرية اليت تطوعت للقتال يف سبيلها من أجل 
سلطة امللوك الذين كانوا جنودا للكنيسة بأنفسهم يف احلروب الصليبية، إال وباملقابل اخنفضت  ..احلصول على الغفران

  . 1من تردد منهم أو حاول التملص من قبضتها فعوقب باحلرمان كما حدث لفريدريك الثاين
  .. ل هذه الثمار جنتها الكنيسة من جراء هذه املهزلةك

  .. ولكن احلصاد اخلبيث الذي حصدته من جرائها ال ميكن وصفه
  :لقد كانت تلك الصكوك مسماراً يف نعش الكنيسة، وبداية لنهايتها، وكانت خسارا ا عظيمة عظم جنايتها

فمن الوجهة االقتصادية تلى اإلقبال اهلائل على شراء الصكوك انكماش وفتور كالذي يصيب أي بدعة أو ظاهرة 
فاضطرت إىل عرض .. حني ازدادت طمعا وشراهةجديدة بعد فترة من ظهورها، فنضبت الكثري من موارد الكنيسة يف 

الصكوك بطريقة مبتذلة، فكان اآلباء والقساوسة يتجولون يف اإلقطاعيات، ويبيعوا بأسعار خمفضة، مث زهيدة، وكلما 
ازداد العرض قل الطلب وتولد لدى الناس شعور داخلي بأن شراءها إضاعة للمال فيما ال فائدة فيه، أو على األقل فيما 

  .يس مضمون العاقبةل
ويف الوقت نفسه دامهت املسرح املايل فئة جديدة من الناس أخذت تظهر بوضوح منافسة للطبقتني البارزتني 

تلك هي الطبقة البورجوازية وحصلت حتوالت أخرى كانت مبثابة املؤشر لنهاية النظام ) رجال الدين(و ) النبالء(آنذاك 
  .اإلقطاعي جبملته

الدينية لرجال الدين، فقد بدأت تلك اهلالة القدسية احمليطة م تتبخر شيئاً فشيئاً بعد زمان من  ومن ناحية املكانة
ظهور هذه املهزلة وابتداء الناس يعتقدون أم كانوا خمطئني يف ذلك االندفاع األعمى والتسليم األبله، وعمق ذلك 

سيئة وفجورهم الفاضح، وعجب الناس إذ رأوا كثرياً من االعتقاد تنافس القساوسة على بيع الصكوك مقروناً بسريم ال
األشرار والطغاة يتبوءون مقاعدهم يف امللكوت بربكة الصكوك اليت منحها هلم رجال الدين، فكان ذلك إيذاناً بالشك 

                                                
، وهو أعظم زعيم حتدى سلطات الكنيسة واستطاع مقاومتها مدة غري يسرية، ويرجـع  )فريدريك الثاين(هو اإلمرباطور )  1(

ضارة اإلسالمية، حـىت أن الكنيسـة امتـه    ذلك إىل املؤثرات اإلسالمية يف ثقافته وشخصيته، فقد كان جميدا للعربية مغرما باحل
، انظر )أول احملدثني(وبعضهم ) أعجوبة العامل(، أما املفكرون املعاصرون فيسميه بعضهم )الزنديق األعظم(باعتناق اإلسالم ومسته 

 .، ويلز3حول سريته كتاب الزنديق األعظم، وفصل أعجوبة العام، ج
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  .يف قداسة رجال الدين أنفسهم ومدى صالحهم واستحقاقهم للملكوت يف ذوام
ذ الدنيوي، فقد كان لصكوك الغفران وما أحاط ا من ظروف ومالبسات ومن ناحية املركز السياسي والنفو

أثره البالغ يف العالقة بني الكنيسة من جهة وامللوك واألمراء والنبالء من جهة أخرى، فقد رأوا أن قبضة الكنيسة تزداد 
بالعفو إن رضوا ويعاقبوم  استحكاماً مع األيام وأم وشعوم ليسوا إال أدوات أو صنائع رجال الدين مينون عليهم

باحلرمان إن سخطوا، كما أن الثراء الذي حصلت عليه الكنيسة جعلها تبدو منافساً قوياً ألصحاب اإلقطاعيات وكبار 
  .املالك، فكان يسيطر على اجلميع شعور موحد بالعداوة هلا واحلقد عليها

لغفران ـ تربز للعيان حىت انتهزها امللوك لذلك مل تكد بوادر االستنكار ضد تصرفاا ـ ال سيما صكوك ا 
واألمراء فرصة ساحنة حلماية احلركات املعارضة وتأجيج سعريها، ولوال أن بعض املصلحني الكنسيني ـ ولوثر خاصة 

  .ـ وجدوا احلماية والعطف من األمراء والنبالء ملا جنوا من قبضة الكنيسة ونتائج قرارات حرماا
عية، فقد كانت صكوك الغفران سبباً مباشراً يف انبعاث الشرارة األوىل اليت اندلعت نرياا أما من الناحية االجتما

  .فيما بعد، فالتهمت األوضاع االجتماعية وأودت بالتعاليم الكنسية والتقاليد الدينية كافة
هتار بكل فقد ساعدت صكوك الغفران بصفة مباشرة على هدم التعاليم الدينية من أساسها واالست.. وبذلك 

  .      املعتقدات واألصول اإلميانية جبملتها وأسهمت يف انتشار فكرة إنكار اآلخرة واجلنة والنار اليت ال يقوم دين بغريها
وال زالت إىل اآلن شاهداً قوياً ومستنداً قاطعاً لكل أعداء الدين يف الغرب، حيث نشأ عن الكفر برجل الدين 

  .تصل به من سلوك وخلقوتصرفاته كفر بالدين ذاته وما ي
لقد كان اخليار الصعب الذي وضعه أعداء الدين أمام اإلنسان األورويب هو إما أن يؤمن بصكوك الغفران فيحكم 
على نفسه تلقائياً باجلمود والغباء والرجعية املتناهية، وإما أن يكفر ا فيلزمه باإلطار الذي حيويها بكامله إطار الدين 

  .اآلخرةوالغيبيات، ال سيما 
  التاريخ؟ نطق بههل رأيتين زدت حرفا واحدا على ما : التفت السجني إىل القس، وقال

  .1فال جيدي الكالم مع اهلراطقة شيئا.. ولذلك لن أجيبك بشيء .. أنت تكرر ما يقوله اهلراطقة : قال القس
  ؟شبهات بسيف العلمالتردوا على أمل تأمركم الكنيسة واملسيح بأن تظهروا احلقائق بنور اإلميان، و: قال السجني

  .أرانا قد خرجنا عن املوضوع: مل جيد القس إال أن يقول
لقد جئتنا لتحدثنا عن البشارة اليت .. حنن مل خنرج عن املوضوع .. ال يا حضرة القس : قام بعض السجناء، وقال

  .وكل ما حدثنا به صاحبنا مل خيرج عن هذا الباب.. جاء ا املسيح للمذنبني 
أنا متعجب كل العجب من معرفتك بكل هذا مع كونك : سكت القس، فقال السجني وهو يلتفت إىل زميله

  ؟فما عالقتك باملسيحية.. ومع كونك فوق ذلك مسلما .. سجينا مثلنا 
  .. أنت تريد مين أن أحدثك عن نفسي: قال السجني

  .وله فحدثناإن كان حديثك عن نفسك ضروريا لتفهمنا حقيقتك وحقيقة ما تق: قال
                                                

الدعاة للمسيحية واملناظرين فيها، وهم يستعملونه كمخرج من كل إرباك قـد  هذا األسلوب يستعمل كثريا يف حديث )  1(
 .ولألسف يستعمله بعض دعاة املسلمني حينما يرمون بالبدعة من تقف م احلجج دون إفحامهم.. يقعون فيه
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وسأذكر لكم يف .. فسأحدثك .. ووافق قبل ذلك حضرة األب الفاضل .. إذا وافق زمالؤك : قال السجني
  .وبسبب تلك البشارة ترونين اآلن بينكم.. حديثي رحليت اليت وصلت ا إىل البشارة احلقيقية اليت بشر اهللا ا املذنبني 

ومل جيد القس إال أن يأذن له، فقد كان حيب أن يبدو مبظهر .. دثهم رفع مجيع السجنا أصوام يطلبون منه أن حي
  .املسامل املتسامح

  .. وهذا خطأ.. ورمبا تتومهون أين ولدت مسلما .. أنتم تعلمون أين مسلم : سار السجني إىل املنصة، وراح يقول
هلي من رجال الكنيسة كان والدي وكثري من أ.. بل ولدت يف عائلة مسيحية متدينة .. لقد ولدت مسيحيا 

  .بل ومغاليقها وأسرارها.. وهلذا تلقيت يف صغري مبادئ الكنيسة وعلومها  .. الكبار 
إا .. ال شك أنكم تعرفون جرمييت .. فعلتها بإصرار وترصد .. ولكن اهللا قدر أن أقع يف جرمية من اجلرائم 

  .. اجلرمية اليت من أجلها سلمت نفسي هلذا السجن 
ومل يكن لدى الشرطة اليت حبثت عن اجلاين أي .. ومل يرين أحد، وأنا أقتلها .. غري حق بفسا بريئة لقد قتلت ن
بل كان أهل القتيل فوق ذلك جيلونين وحيترمونين غاية االحترام، فلم يكونوا يتصورون أبدا أين أنا .. دليل تصل به إيل 

  .اجلاين الذي سلبهم قريبهم
  يننا؟فكيف صرت ب: قال بعض السجناء

وكانت .. لكن ضمريي كان يؤنبين كل حني .. الشرطة مل تستطع أن تقبض علي لتعاقبين .. نعم : السجني قال
  .يف أحالمي فتمألها بالكوابيسصورة القتيل تتراءى يل 

أشكو إليها حايل، وقد قرأ علي القس  فقد أسرعت إىل الكنيسة –كما ذكرت لكم  –ومبا أين من أسرة متدينة 
: وعندما مهمت باالنصراف، قال يل.. وحكى يل من خطايا األنبياء ما حكى يل .. م بولس ما قرأته لكم من كال

  .. وحنن سنخلصك من كل ذنوبك.. يكفيك أن تعترف أمامنا 
فقد كنت أراه نوعا من النفاق الذي ال جيدي .. ولكن ضمريي مل يطمئن ملا فعلته .. فعلت كل ما طلبه مين 

  .. شيئا 
اد من مهي أين عندما تأملت النصوص اليت كان القسس يستدلون ا على أن للكنيسة حق الغفران رأيتها وقد ز

  .. نصوصا ال تدل على ما تومهوه 
  .بل إين رأيت أن النص الذي يستدلون به على قدرة املسيح على غفران اخلطايا ال يدل على هذا املراد

ن إلبن االنسان سلطاناً على إ:( املسيح لقد قال .. ال ريبه فيه  النص واضح.. كيف هذا؟ : انتفض القس قائال
  )6/ 9:مىت( )االرض أن يغفر اخلطايا

فامسح يل أن .. حنتاج إىل العودة إىل الواقعة اليت قيل فيها  –حضرة األب الفاضل  –لنفهم النص : قال السجني
  .. صح أن يفهم منها أرددها بني يديك، ألذكر لك من خالهلا ما فهمته منها، أو ما ي

وإذا . واجتاز وجاء إىل مدينته ،فدخل السفينة ( :هكذااإلصحاح التاسع من إجنيل مىت بذكر هذه الواقعة لقد بدأ 
وإذا  ..مغفورة لك خطاياك. ثق يا بين :فلما رأى يسوع إميام قال للمفلوج. مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش

أميا أيسر . ملاذا تفكرون بالشر يف قلوبكم: فعلم يسوع أفكارهم فقال. أنفسهم هذا جيدفقوم من الكتبة قد قالوا يف 
أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامش؟ ولكن لتعلموا أن البن اإلنسان سلطانا على األرض أن يغفر 
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فلما رأى اجلموع تعجبوا . هفقام ومضى إىل بيت. قم امحل فراشك واذهب إىل بيتك. حينئذ قال للمفلوج. اخلطايا
  )1/ 9 :مىت( )وجمدوا اهللا الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا

 ..مغفورة لك خطاياك: بل أنبأه قائال! ثق يا بين لقد غفرت لك خطاياك: املسيح مل يقل للمفلوجإن .. انظر 
ن اهللا تعاىل قد غفر ذنوبه، وليس يف هذا والفرق واضح بني اجلملتني، فاجلملة الثانية ال تفيد أكثر من إعالم املفلوج بأ

اإلعالم أي دليل على ألوهية املسيح، ألن األنبياء والرسل املؤيدين بالوحي يطلعون، بإطالع اهللا تعاىل هلم على كثري من 
   ..  1 ومنها العاقبة األخروية لبعض الناس ،املغيبات والشؤون األخروية

، )ولكن لتعلموا أن البن اإلنسان سلطانا على األرض أن يغفر اخلطايا :(ولكن املسيح قال بعد ذلك : قال القس
  .فنسب غفران اخلطايا لنفسه

أي .. ال يصح محله إال على معناه اازي  –كنصوص كثرية يف الكتاب املقدس  –النص إن هذ : قال السجني
ذلك ألن اجلملة األخرية يف النص السابق و .. طايااخلخوله اهللا أن يعلن غفران ) املسيح(على معىن أن ابن اإلنسان 

، فالغافر باألصل واألساس هو  )فلما رأى اجلموع ذلك تعجبوا وجمدوا اهللا الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا(: تقول
من الصلة باهللا والكشف  ااهللا تعاىل، مث هو الذي منح هذا احلق للمسيح وأقدره عليه، ألن املسيح كان على أعلى مقام

  .حي وال يتحرك إال ضمن حكمه وإرادته فال يبشر بالغفران إال من استحق ذلكالرو
غفران املسيح للذنوب هو ختويل إمجايل من اهللا تعاىل له بذلك، وليس بقدرة ذاتية له، هو أن زادين علما بأن ومما 

: فقال يسوع ):(34/ 23:وقال(املسيح، يف بعض احلاالت، كان يطلب املغفرة للبعض من اهللا تعاىل فقد جاء يف إجنيل 
  )اغفر هلم، ألم ال يعلمون ماذا يفعلون! يا أبتاه 

ولو كان إلـها يغفر الذنوب بذاته  ،من اهللا غفران ذنبهماملسيح كيف طلب  - حضرة األب الفاضل  –انظر 
  ؟ومستقال، كما ادعوا، لغفر ذنوم بنفسه

  بعد ما علمت ماذا فعلت؟: قال بعض السجناء
بعد ما علمت أن الكنيسة أعجز من أن تغفر خطيئيت الكربى اليت وقعت فيها رحت أحبث عن : نيقال السج

  .. اخلالص 
ومما زاد يف حرصي على اخلالص أين رأيت الكثري من رجال الكنيسة الذين يزعمون أم خيلصون الناس واقعون 

كان يف احلقيقة زنديقا ممتلئا باألرجاس .. ا حىت من كان يف نظر الناس قديس.. يف أسر نفوسهم وشهوام وأهوائهم 
  . 2واخلطايا 

  فأين وجدت اخلالص؟: قال سجني آخر
وذات يوم بكيت أمام اهللا وسألته بصدق أن خيلصين من .. لقد تعذبت كثريا قبل أن أجد اخلالص : قال السجني

  .. أسر خطيئيت 

                                                
 .أصحابه بدخول اجلنة وعلى هذا حتمل البشارات اليت بشر ا رسول اهللا )  1(
 .من هذه السلسلة) مثار من شجرة النبوة(األمثلة على هذا يف رسالة  ذكرنا الكثري من)  2(
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وقد ..  1كانت مضمخة بعطر الطهارة اجلميل.. لها وقد هداين اهللا أن أسري إىل أرض ال أزال إىل اآلن أجهل حم
  .بل أيقنت بأن اهللا طهرين.. تطهرت فيها 

  وحنن نراك اآلن بيننا؟.. كيف ذلك : قال السجناء
فكل .. مث سر وجودي بعد ذلك يف هذا السجن .. سأقص عليكم قصيت وقصة تلك األرض : قال السجني

  ..ذلك له عالقة مبا حنن فيه 
  فما أمجل حديثك؟.. فحدثنا : قال السجناء
سرت على غري هدى إىل أن .. وبعد أن سألت اهللا بصدق أن يطهرين .. بعد أن امتألت بالعذاب : قال السجني

  .. وجدت نفسي يف تلك األرض املمتلئة بالطهارة 
قُلْ يا ﴿ : كان أول ما شدين إليها أين مررت على بيت من بيوا، فسمعت قارئا يقرأ من القرآن قوله تعاىل

﴾  عاً إِنه هو الْغفُور الرحيمعبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جمي
  ) 53:الزمر(

وهو خياطبين من خالهلا، و بل أمسع اهللا، وكنت خالل قراءته هلا ال أمسعه ه.. كان يقرأ اآلية من أعماق وجدانه 
  .وكأنه يبشرين بتحقيق مطلويب الذي سرت يف األرض من أجله

وما هي إال حلظات حىت فتح يل رجل مملوء .. أسرعت إىل البيت الذي مسعت فيه القراءة، ورحت أدق بقوة 
  .طوة يف طريق الطهارةأول خبذلك فقد خطوت .. أحسنت بدق الباب : وهو يقول يل.. باألنوار الباب 

  وكيف عرفت أين أحبث عن الطهارة؟..  ؟من أنت: احترت يف قوله هذا، وقلت
.. فذلك ألين كنت يف يوم من األيام مثلك .. وأما كيف عرفت ..  2)الفضيل(أما امسي، فهو : ابتسم، وقال

  .. كنت ممتلئا بالدنس إىل أن طهرين اهللا 
، وقد مسعت بقافلة قد انتهت إيلأنا فإذا  ،قطع الطريقألخرجت ليلة وذات . .قطع الطريق كنت يف بداية حيايت أ

فلما قالوا ذلك .. فإن أمامنا رجال يقطع الطريق يقال له الفضيل  ،اعدلوا بنا إىل هذه القرية: بعضهم يقول لبعض
واهللا ألجتهدن أن ال أعصي اهللا .. أنا الفضيل جوزوا .. يا قوم :( ومل أجد نفسي إال وأنا أصيح فيهم .. عدة رأصابتين 

قارئا يقرأ  تمسعوعندما رجعت .. م علفا دوارتاد لأ تخرجمث  .. هم تلك الليلةتأضفمث إن اهللا رقق قليب، ف) .. أبدا
وال يكُونوا كَالَّذين أُوتوا الْكتاب من  أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نزلَ من الْحق﴿ :قوله تعاىل 

فأصابتين أنوار من اإلميان، فصحت .. ) 16:احلديد(﴾  قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَثري منهم فَاسقُونَ
  )قد آنلواهللا :( وأنا مضمخ بعطرها 

أن ألقى اهللا  وقد سرت فيها مجيعا إىل..  دلوين على طريق التوبة ومراحلها مث يسر اهللا أن أجد رجاال من أهل اهللا
  .. يف روعي أنه قد تاب علي، وقبلين 

                                                
 )رسائل السالم(، من )عيون الطهارة(للمؤلف رسالة خمتصة بالبحث يف أسرار الطهارة وكيفية التطهري امسها )  1(
عنه من التوبة اليت سنذكرها أشري به إىل الفضيل بن عياض، وقد سبقت ترمجته يف الرسائل املاضية، وقد اخترناه ملا روي )  2(

 )..التوابني(يف كتاب  قدامه بنكما ذكرها ا
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  .فقد امتألت نفسي بالدنس.. فهال دللتين على املراحل اليت عربا : قلت
  .. لقد نذرت نفسي هلذا .. ذلك واجب علي : قال الفضيل

  فهل أبدأ معك السري؟: قلت
  .. مذ دققت باب بييت بدأت السري .. لقد بدأت  :قال
  فهل أعترف لك جبرمييت؟: قلت
  .والعبد أضعف من أن حياسب عبدا مثله.. أنا عبد .. معاذ اهللا : قال
  وأنت ال تعلم ذنيب؟.. ف أسري إذن فكي: قلت
رشد أدلك على ما دلين اهللا أنا جمرد دليل م.. واهللا هو الغفار ولست أنا وال أحد من الناس .. اهللا يعلمه : قال

  .عليه
  .دلين على املراحل اليت تعرب يب إىل الطهارة اليت امتألت نفسي شوقا إليها.. فهيا : قلت
  .وأين اآلن بفضل اهللا يف آخرها.. أين مررت مبراحل يف الطريق  لقد ذكرت لك: قال
  فما هي هذه املراحل؟: قلت
  .وأما الرابعة، فالترقي.. وأما الثالثة، فالتصحيح ..  فالدينونةالثانية،  وأما..  فاألملأما أوالها، .. أربع : قال
  فما وجه االحنصار يف هذه املراحل؟: قلت
 فال ميكن لليائس أن يسري خطوة واحدة يف أي طريق،.. أول ما حتتاجه يف الطهارة األمل يف أن تتطهر : قال

  فكيف ميكن أن يسري يف طريق اهللا؟
   ؟والدينونة: قلت
بكري اخلشية،  تمحوهاف ،تبحث عن ذنوبكتستيقظ من سبات الغفلة، لبعد أن متتلئ باألمل يف فضل اهللا : قال

  ..  ودموع الندم
  ؟والتصحيح: قلت
ولن  ..والكون ..واإلنسان .. واألمة .. واتمع .. الذنوب حتدث خلال يف النفس والعقل والقلب والروح : قال

  .ا أفسدته الذنوبتتحقق بالطهارة حىت تصلح م
   والترقي؟: قلت
من اكتفي بالتطهري، ومل حيدث نفسه بالترقي يف معارج اهللا أوقعته نفسه يف أودية اهلوى، وعاد للذنب شعر : قال
  .أو مل يشعر
  فهل ستسري يب يف هذه املراحل؟: قلت
  .فأنا أضعف من أن أسري بك.. بل سأسري معك : قال
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  األملـ  1
هل سرت معه يف طريق .. فماذا حصل؟ : ت عميق قطعه عليه أصحابه بقوهلم مجيعااستغرق السجني يف صم

  الطهارة؟
لقد شعرت بنفسي، وكأين أستحم يف حبر جلي ممتلئ جبميع .. وقد كانت أياما حلوة تلك األيام .. أجل : قال

دنس الذي مأل حيايت وشعرت، وكأن اهللا أرسل أمطار الطهارة من كل صوب لتطهرين من ذلك ال.. عطور اإلميان 
  .أملا

  .فما أشوقنا للطهارة.. فحدثنا : قال بعض السجناء، وقد هزه ما ذكره
  .تلك اليت مساها لك الفضيل باألمل.. ابدأ بنا من املرحلة األوىل : قال آخر

أيديهم  وقد تعلمت على..  1كلهم كانوا من التوابني.. يف بداية الطريق سار يب الفضيل إىل رجال خمتلفني : قال
  ..أن اهللا الرحيم الرمحن تكرم على عباده، فأعطاهم من فضل مغفرته ما ال يقدر بثمن 

كنت :( سبب توبته فقال وقد ذكر يل يف أول لقاء يل معه ..   2)مالك بن دينار(أوهلم رجال يقال له كان 
فولدت  ،عت مين أحسن موقعوقاهللا يسر يل فتزوجت امرأة صاحلة مث إن  ،وكنت منهمكا على شرب اخلمر ،شرطيا
كنت إذا وضعت املسكر بني و.. وألفتين وألفتها  ،فلما دبت على األرض ازدادت يف قليب حبا ،فشغفت ا ،يل بنتا

 ،فلما كانت ليلة النصف من شعبان ،فأكمدين حزا ،فلما مت هلا سنتان ماتت.. هرقته أو ،يدي جاءت إيل وجاذبتين
وبعثرت  ،ونفخ يف الصور ،فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت.. من اخلمر وكانت ليلة اجلمعة بت مثال

فإذا أنا بتنني أعظم ما يكون أسود أزرق قد فتح  ،فالتفت ،فسمعت حسا من ورائي ،وحشر اخلالئق وأنا معهم ،القبور
فسلمت  ،الثوب طيب الرائحةفمررت يف طريقي بشيخ نقي  ،فمررت بني يديه هاربا فزعا مرعوبا ،فاه مسرعا حنوي

أنا ضعيف وهذا أقوى  :وقال يل ،فبكى الشيخ ،أيها الشيخ أجرين من هذا التنني أجارك اهللا :فقلت ،فرد السالم ،عليه
فصعدت على  ،فوليت هاربا على وجهي ..ولكن مر وأسرع فلعل اهللا أن يتيح لك ما ينجيك منه ،مين وما أقدر عليه

فصاح  ،فنظرت إىل هوهلا وكدت أهوي فيها من فزع التنني ،رفت على طبقات النريانفأش ،شرف من شرف القيامة
يا شيخ  :فقلت ،فأتيت الشيخ ،فاطمأننت إىل قوله ورجعت ورجع التنني يف طليب ،ارجع فلست من أهلها :يب صائح

اجلبل فإن فيه ودائع  ولكن سر إىل هذا ،أنا ضعيف :فبكى الشيخ وقال ،سألتك أن جتريين من هذا التنني فلم تفعل
فنظرت إىل جبل مستدير من فضة وفيه كوى خمرمة وستور معلقة على  ،املسلمني فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك

 ،على كل مصراع ستر من احلرير ،كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب األمحر مفصلة باليواقيت مكوكبة بالدر
ارفعوا الستور وافتحوا  : من ورائي حىت إذا قربت منه صاح بعض املالئكةفلما نظرت إىل اجلبل وليت إليه هاربا والتنني

فإذا الستور قد رفعت واملصاريع قد فتحت فأشرف  ،املصاريع وأشرفوا فلعل هلذا البائس فيكم وديعة جتريه من عدوه
                                                

وقد .. سنذكر هنا بعض سري التائبني من صاحلي هذه األمة، وأخبارهم مذكورة بالتفصيل يف كتاب التوابني البن قدامة )  1(
 .الروايات احلقيقية فلذلك نرجو الرجوع للمصدر ملن أراد.. تصرفنا يف بعض األحداث مبا يقتضيه املقام 

وكان من كبـار  من كسبه،  كان ورعا، يأكل، من رواة احلديث )هـ 131 ت(الك بن دينار البصري، أبوحيىي هو م)  2(
 .صاحلي هذه األمة
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وحيكم  :طفالوقرب التنني مين فتحريت يف أمري فصاح بعض األ ،كاألقمار علي من تلك املخرمات أطفال بوجوه
فلما رأتين  ،وإذا أنا بابنيت اليت ماتت قد أشرفت علي معهم ،فأشرفوا فوجا بعد فوج ،أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه

فمدت يدها الشمال إىل يدي  ،مث وثبت يف كفة من نور كرمية السهم حىت مثلت بني يدي ،أيب واهللا :بكت وقالت
وضربت بيدها اليمىن  ،وقعدت يف حجري ،مث أجلستين ،إىل التنني فوىل هاربافتعلقت ا ومدت يدها اليمىن  ،اليمىن

ين أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نزلَ من الْحق وال يكُونوا كَالَّذ﴿ :وقالت يا أبت  /إىل حلييت
يا بنية  :وقلت :فبكيت، )16:احلديد(﴾  فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَثري منهم فَاسقُونَ أُوتوا الْكتاب من قَبلُ
 :قالت ،فأخربيين عن التنني الذي أراد أن يهلكين :قلت ،يا أبت حنن أعرف به منكم :فقالت ،وأنتم تعرفون القرآن

 :قالت ،فأخربيين عن الشيخ الذي مررت به يف طريقي :قلت ،ك يف نار جهنمفأراد أن يغرق ،ذلك عملك السوء قويته
قالت  ؟يا بنية وما تصنعون يف هذا اجلبل :قلت ،يا أبت ذلك عملك الصاحل أضعفته حىت مل يكن له طاقة بعملك السوء

 ،وأصبحت ،فانتبهت فزعا.. حنن أطفال املسلمني قد أسكنا فيه إىل أن تقوم الساعة ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم
   )وتبت إىل اهللا عز وجل ،وكسرت اآلنية ،فأرقت املسكر
  :القرآن

وقرأ علي من القرآن الكرمي آيات مسعت اهللا .. مث حدثين عن فضل اهللا على عباده بقبوله هلم إذا رجعوا إليه 
  .. حيدثين فيها عن نفسه، وأنه لطيف بعباده عليم م يغفر خطاياهم وذنوم

  :رأ عليكم بعض ما قرأه لتدركوا عظم فضل اهللا على عبادهسأق
) ليملَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم واللَّه غَفُور ح ﴿:قال تعاىل 

آل ) (ه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور رحيمقُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّ﴿ :وقال ..  )225:البقرة(
) وللَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ يغفر لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء واللَّه غَفُور رحيم﴿ :وقال ..  )31:عمران

..  )34:املائدة) (إِلَّا الَّذين تابوا من قَبلِ أَنْ تقْدروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴿ :وقال ..  )129:مرانآل ع(
أَفَال  ﴿:وقال ..  )39:املائدة) (يمفَمن تاب من بعد ظُلْمه وأَصلَح فَإِنَّ اللَّه يتوب علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رح﴿ :وقال 

يمحر غَفُور اللَّهو هونرفغتسيو ونَ إِلَى اللَّهوبتوقال ..  )74:املائدة) (ي: ﴿ غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ والْع يددش وا أَنَّ اللَّهلَماع
يمحوقال ..  )98:املائدة) (ر: ﴿ينالَّذ اَءكإِذَا جو  هةَ أَنمحالر فِْسهلَى نع كُمبر بكَت كُملَيع الما فَقُلْ سنونَ بِآياتنمؤي

يمحر غَفُور هفَأَن لَحأَصو هدعب نم ابت ثُم الَةهوءاً بِجس كُمنلَ ممع نقُ﴿ :وقال ..  )54:األنعام) (م بِيا النها أَيلْ ي
كُمنذَ ما أُخمراً ميخ كُمتؤراً ييخ ي قُلُوبِكُمف لَمِ اللَّهعى إِنْ يرالْأَس نم يكُمدي أَيف نمليمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو  (

﴿ :وقال ..  )27:التوبة) (واللَّه غَفُور رحيم ثُم يتوب اللَّه من بعد ذَلك علَى من يشاُء﴿ :وقال ..  )70:ألنفال(
) للَّه غَفُور رحيموآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عمالً صالحاً وآخر سيئاً عسى اللَّه أَنْ يتوب علَيهِم إِنَّ ا

نِهِم آيةٌ جنتان عن يمنيٍ وشمالٍ كُلُوا من رِزقِ ربكُم واشكُروا لَه لَقَد كَانَ لسبأ في مسكَ﴿ :وقال ..  )102:التوبة(
غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدوقال ..  )15) (:ب: ﴿ هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي هولسوا بِرنآمو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي

ويمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو ونَ بِهشموراً تن لْ لَكُمعج28:احلديد) (ي(   
إنه ال يطلب منهم أن يلجأوا ألي كاهن وال ألي رجل .. انظروا كيف خيلص إله املسلمني عباده من كل حرج 

أَلَم يعلَموا ﴿ :كما قال تعاىل . .ن املغفرة إال هللافليس ألحد سلطا.. بل يكفيهم أن يتوبوا إىل اهللا ويستغفروه .. دين 
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يمحالر ابوالت وه أَنَّ اللَّهو قَاتدذُ الصأْخيو هادبع نةَ عبولُ التقْبي وه ي ﴿ :، وقال )104:التوبة(﴾  أَنَّ اللَّهالَّذ وهو
يو هادبع نةَ عوبلُ التقْبلُونَيفْعا تم لَمعيو ئَاتينِ السفُو ع25:الشورى(﴾  ع(   

ويعفو بعضهم عن .. فإن سلطام الوحيد الذي أتيح هلم يف هذا الباب أن يستغفر بعضهم لبعض .. أما البشر 
تعاىل خياطب لقد خول اهللا تعاىل ذلك لرسول اهللا كما خوله لكل مؤمن بغض النظر عن رتبته ووظيفته، قال .. بعض 

 فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك فَاعف عنهم﴿ :رسوله يف شأن أصحابه
  )159:آل عمران) (اللَّه يحب الْمتوكِّلني واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ

فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ﴿ :وقال خياطبه يف شأن أعدائه 
لع علَى خائنة منهم إِلَّا قَليالً منهم فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ اللَّه يحب ونسوا حظّاً مما ذُكِّروا بِه وال تزالُ تطَّ

ِسنِنيح13:املائدة(﴾ الْم(  
استغفر ﴿ :بل إن اهللا تعاىل قد منع رسوله مع عظيم مرتبته وقربه من حق االستغفار يف بعض احملال، فقال تعاىل 

للَّه ورسوله واللَّه ال يهدي تستغفر لَهم إِنْ تستغفر لَهم سبعني مرةً فَلَن يغفر اللَّه لَهم ذَلك بِأَنهم كَفَروا بِا لَهم أَو ال
نيقالْفَاس م80:التوبة) (الْقَو(  

وما كَانَ ﴿ :قال تعاىل .. موعد وعده إياه  أن استغفاره ألبيه مل يكن إال بسبب وأخربه عن إبراهيم 
 لَّهل ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اها إِيهدعو ةدعوم نإِلَّا ع أبِيهل يماهرإِب فَارغتاسيملح اهلَأَو يماهرإِنَّ إِب هنأَ مرب114:التوبة) (ت(  

  :السنة
يف فضل اهللا على عباده بقبوهلم إذا يقينا واليت متأل املؤمن أمال ..  اآلثار الكثرية عن رسول اهللا  مث حدثين عن

لتمتلئوا مبعانيها كما  امسحوا يل أن أذكر لكم بعض ما ذكر يل من النصوص املقدسة عن رسول اهللا .. رجعوا إليه 
  .. وفقين اهللا فامتألت 

يا ابن آدم إنك ما ( .. الذي مل أجد مثله يف أي سفر من أسفارنا املقدسة لعظيم كان منها هذا األثر اإلهلي القد 
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتىن . .دعوتىن ورجوتىن غفرت لك على ما كان منك وال أباىل

  1)تيتك بقراا مغفرةيا ابن آدم إنك لو أتيتىن بقراب األرض خطايا مث لقيتىن ال تشرك ىب شيئا أل. .غفرت لك
  .مما مل أشعر مبثله يف حيايت قط.. بل جعلين أشعر بقرب اهللا وفضله وكرمه العظيم.. لقد هزين هذا األثر هزا 

والذى نفسى بيده لو أخطأمت حىت متأل خطاياكم ما بني السماء واألرض مث استغفرمت اهللا :(  وكان منها قوله 
   2)لغفر لكم

هللا أفرح بتوبة العبد من رجل  (:إذا رجعوا إليه  وهو يقرب حب اهللا لتوبة عبده وقبوله هلم..  وكان منها قوله 
نزل منزال وبه مهلكة ومعه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ، وقد ذهبت راحلته، فطلبها 

فأنام حىت أموت فرجع فنام نومة، مث رفـع  أرجع إىل مكاين الذي كنت فيه، : حىت إذا اشتد عليه احلر والعطش، قال

                                                
 .حديث حسن صحيح: رواه الترمذى وقال )  1(
 .أمحدرواه  )  2(
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  1 )رأسه فإذا راحلته عنده، عليها زاده وطعامه وشرابه، فاهللا أشد فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته وزاده
إذا تقرب إيل العبد شربا تقربت إليه ذراعا ( :قوله لعبادهمن عن ربه   هحيكيوكان منها هذا األثر اإلهلي الذي 

يا ابن آدم قم إيل أمش إليك وامش إيل ( :، وقوله2 )قرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاين ميشي أتيته هرولةوإذا ت
   3 )أهرول إليك

للمؤمنني يوم القيامة وما أول ما  - عز وجل  - أنبأتكم ما أول ما يقول اهللا  إن شئتم:(  وكان منها قوله 
يقول للمؤمنني هل أحببتم لقائي؟  - عز وجل  - إن اهللا : (، فقالسول اهللانعم يا ر:  ، فقال الصحابة)يقولون له؟

   4)قد وجبت لكم مغفريت(: ، فيقول )رجونا عفوك ومغفرتك:( مل؟ فيقولون: فيقول ..نعم يا ربنا : فيقولون 
خالقا، اللهم إىن ألعلم أن لك ربا : بينما رجل مستلق إذ نظر إىل السماء وإىل النجوم فقال:( وكان منها قوله 

  5 )اغفر ىل فغفر له
على شاب وهو يف دخل  ينشر األمل يف نفوس اخلطائني، ومن ذلك أنه كان  أخربين أن رسول اهللا و

ال جيتمعان يف قلب :(  أرجو اهللا يا رسول اهللا وأخاف ذنويب، فقال رسول اهللا : كيف جتدك؟ قال : املوت فقال
   6)هللا ما يرجو وأمنه مما خيافعبد يف مثل هذا املوطن إال أعطاه ا

اللهم مغفرتك : قل: فقال له النىب . .واذنوباه، مرتني أو ثالثا: وهو يقول أن رجال جاء إىل النىب وأخربين 
قم قد (: عد، فعاد، فقال له: عد، فعاد، مث قال له: أوسع من ذنوىب، ورمحتك أرجى عندى من عملى، فقاهلا مث قال له

   7)غفر اهللا لك
  :كمةاحل

  .. ومن أفواههم تلقيت من حكمة األمل يف عفو اهللا ما مأل صدري اتساعا .. مث سار يب إىل بعض احلكماء 
يا ( :، فقال)أحبين وأحب من حيبين وحببين إىل خلقي( :من قوله إىل داود ومما رووه يل ما أوحاه اهللا تعاىل 

واذكر آالئي وإحساين وذكرهم ذلـك فـإم ال    اذكرين باحلسن اجلميل( :، قال)رب، كيف أحببك إىل خلقك؟
   )يعرفون مين إال اجلميل

وخلفه عابد من عبـاد   أن لصاً كان يقطع الطريق يف بين إسرائيل أربعني سنة، فمر عليه عيسى وحدثوين 
فنزل : ثاً، قالهذا نيب اهللا مير وإىل جنبه حواريه لو نزلت فكنت معهما ثال: إسرائيل من احلواريني، فقال اللص يف نفسه

: مثلي ال ميشي إىل جنب هذا العابد، قال: يريد أن يدنو من احلواري ويزدري نفسه تعظيماً للحواري ويقول يف نفسه
هذا ميشي إىل جانيب، فضم نفسه ومشى إىل عيسى عليه الصالة والسالم، فمشى : وأحس احلواري به، فقال يف نفسه

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  1(
  .رواه البخاري)  2(
  .رواه أمحد)  3(
 .أمحدرواه )  4(
  )حسن الظن(ىف كتاب  ابن أىب الدنيارواه )  5(
 .رواه الترمذي والنسائي وغريمها)  6(
 .احلاكمرواه  )  7(
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  )قل هلما ليستأنفا العمل(:  -  عليه الصالة والسالم - ىل إىل عيسى جبنبه فبقي اللص خلفه، فأوحى اهللا تعا
مث عصاه عشرين سنة، مث نظر يف املرآة فرأى  ،أنه كان يف بين إسرائيل شاب عبد اهللا تعاىل عشرين سنة وحدثوين
يك مث عصيتك عشرين سنة، فإن رجعت إل ،إهلي إين أطعتك عشرين سنة(: فقال ،فساءه ذلك ،الشيب يف حليته

أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك وإن (:  -  وال يرى شخصاً - فسمع قائالً يقول  )أتقبلين؟
  )رجعت إلينا قبلناك

اليـوم  ( :لـه  أنّ رجالً من بين إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم، فيقول اهللا تعاىل يوم القيامة وحدثوين 
  ) عبادي منها أويسك من رمحيت كما كنت تقنط

يا هذا يأسك من رمحة اهللا أعظم من (: لرجل أخرجه اخلوف إىل القنوط لكثرة ذنوبهقال  اعليوحدثوين أن 
  )ذنوبك

قُلْ يا عبادي ﴿ :أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية يف كتاب اهللا عز وجل قوله (: الباقر قولهحممد  وحدثوين عن
لَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذيمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنال ت 53:الزمر(﴾  فُِسهِم( ،

﴾ ولَسوف يعطيك ربك فَترضى﴿ : أرجى آية يف كتاب اهللا تعاىل قوله تعاىل :نقول –أهل البيت  - وحنن 
  )5:الضحى(

 ..من أذنب ذنباً فعلم أن اهللا تعاىل قدره عليه ورجاء غفرانه غفر اهللا له ذنبه(: الثوري قوله سفيان ووا يل عنور
﴾  وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم من الْخاسرِين﴿ : ألن اهللا عز وجل عري قوماً فقال

  )12من اآلية: الفتح(﴾  وظَننتم ظَن السوِء وكُنتم قَوماً بوراً﴿ :عاىل ، وقال ت)23:فصلت(
  )ما أحب أن جيعل حسايب إىل أبوي ألين أعلم أن اهللا تعاىل أرحم يب منهما:( ورووا يل عنه قوله 

يف امللتزم عند الباب  خاليل الطواف ليلة وكانت ليلة مطرية مظلمة، فوقفت: قولهإبراهيم بن أدهم ورووا يل عن 
يا إبراهيم أنت تسألين العصمة وكل عبادي : يا رب اعصمين حىت ال أعصيك أبداً، فهتف يب هاتف من البيت: فقلت

  املؤمنني يطلبون مين ذلك، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل؟ وملن أغفر؟ 
ولكن اهللا تعاىل قمعه  ،لو مل يذنب املؤمن لكان يطري يف ملكوت السموات(: قولهاحلسن  ورووا يل عن

  )بالذنوب
  )إن بدت عني من الكرم أحلقت املسيئني باحملسنني(: قولهاجلنيد  ورووا يل عن
أوقفين اهللا تعاىل بـني : يف النوم، وكان يكثر ذكر أبواب الرجاء فقالأنه رئي أبان بن أبـي عياش ورووا عن 

  )قد غفرت لك: ك إىل خلقك، فقالأردت أن أحبب: ما الذي محلك على ذلك؟ فقلت: يديه فقال
يا أبا حييـى، إين ألرجو : إىل كم حتدث الناس بالرخص؟ فقال: بن دينار، فقال له امالكيف حياته  يلقورووا أنه 

  .أن ترى من عفو اهللا يوم القيامة ما خترق له كساءك هذا من الفرح
يا أبا : فقال لهيف العشية اليت قبض فيها مالك بن أنس دخل مع مجاعة على  بكر بن سليم الصوافوحدثوين أن 

  .ال أدري ما أقول لكم إال أنكم ستعاينون من عفو اهللا ما مل يكن لكم يف حساب: قالفعبد اهللا، كيف جتدك؟ 
يكاد رجائي لك من الذنوب يغلب رجائي إيـاك مـع   : يف مناجاتهكان يقول حييـى بن معاذ وحدثوين أن 

ال على اإلخالص وكيف أحرزها وأنا باآلفة معروف، وأجدين يف الذنوب أعتمد على األعمال؛ ألين أعتمد يف األعم
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  .عفوك وكيف ال تغفرها وأنت باجلود موصوف
يا أستاذ، مب نلت : أبا سهل الصعلوكي يف املنام على هيئة حسنة ال توصف، فقال لهرأى بعضهم  وحدثوين أن

  .حبسن ظين بربـي: هذا؟ فقال
: س بن سريج رأى يف مرض موته يف منامه كأن القيامة قد قامت، وإذا اجلبار سبحانه يقولأن أبا العبا وحدثوين
فأعاد السؤال كأنه : قال: فقلنا يا رب قصرنا وأسأنا: ماذا عملتم فيما علمتم؟ قال: فجاؤوا، مث قال: أين العلماء؟ قال

: لشرك وقد وعدت أن تغفر ما دونـه، فقـال  أما أنا فليس يف صحيفيت ا: مل يرض باجلواب وأراد جواباً غريه، فقلت
  .اذهبوا به فقد غفرت لكم، ومات بعد ذلك بثالث ليال

ملا مات أخي سجي بثوبه وألقيناه : قال - وكان من خيار التابعني  - ربعي بن حراش عن أخيه وحدثوين عن 
بروح ورحيان وريب غري على نعشه، فكشف الثوب عن وجهه واستوى قاعداً، وقال إين لقيت ريب عز وجل فحياين 

مث طرح : قال. ينتظرين وأصحابه حىت أرجع إليهم غضبان، وإين رأيت األمر أيسر مما تظنون فال تفتروا، وإن حممداً 
  .نفسه فكأا كانت حصاة وقعت يف طشت، فحملناه ودفناه

  :ال فيه، ق1اإلمام اجلليل حممد بن إبراهيم القامسي ورووا يل من الشعر شعرا مجيال أنشده 
ــائي  ــابوا رجـــ ــذيل عـــ   عـــ

ــاهوا      ــاروا وتـــ ــذيل جـــ   عـــ

     
  كيــــف ال أرجــــو الــــذي ال  

ــواه       ــذنب ســـ ــر الـــ   يغفـــ

     
ــا   ــرآن منصوصــ ــاء يف القــ   جــ

ــد رواه      ــل قــــــ   وكــــــ

     
  وهــــو أعلــــي رتــــب اــــد

ــو        ــا هــ ــو مــ ــو هــ   بعفــ

     
  قصـــــر املـــــدح عليـــــه  

  فـــانظروا ذا املـــدح مـــا هـــو       

     
  هـــــو حـــــق أو حمـــــال  

ــواه      ــحيح أو ســـــ   أو صـــــ

     
  ال يغفـــــر الـــــذنبال ومـــــن 

ــواه      ــل ســــــ   وإن جــــــ

     
  إنـــــه للحـــــق صـــــدقا  

  وصـــــــدوق مـــــــن رواه     

     
  وســـــعيد مـــــن تلقـــــا  

ــاه      ــدق ورجــــــ   بصــــــ

     
ــميه   ــن يســـ ــوم مـــ   وظلـــ

  مــــــين خــــــاب منــــــاه    

     
  االمــــــــاين رده احلــــــــق

  اجتــــــــهادا ــــــــواه     

     
ــن  ــدي مـــ ــري أهـــ   أو يـــ

ــا رآه      ــا مـــ ــرآن جـــ   القـــ

     
ــل يف ــري الباطــــــ   ويــــــ

ــاله      ــا تـــ ــه مهمـــ   مفهومـــ
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ــري أن اهللا ــدغــــــ    للعبــــــ

  خبــــــــوف ابــــــــتاله     

     
ــين  ــه ال يغـــ ــالح فيـــ   لصـــ

ــواه       ــوف ســـ ــن اخلـــ   عـــ

     
  حنمـــــد اهللا علـــــي اخلـــــوف

ــاه      ــا قضــــــ   فموالنــــــ

     
  لــــو حمــــا اخلــــوف رجــــائي

ــاه       ــوف قضـــ ــا اخلـــ   حملـــ

     
  مــــن رجــــا خــــاف مــــن اهللا

ــاه       ــاف رجـــ ــن خـــ   ومـــ

     
  ولــــذا اخــــتص أولــــو العلــــم

ــطفاه       ــد اصـــ ــن قـــ   ومـــ

     
ــوف هللا ــد اخلــــــ   مبزيــــــ

  مــــــع وعــــــد رضــــــاه    

     
  لـــو رجـــا الكـــافر أوخـــاف   

  وقـــــــــاه وكفـــــــــاه    

     
  ذا رجـــــــائي فيـــــــه وإال 

  رجـــــــــــــــاء زور ال أراه    

     
  فـــــاعرف االرجـــــاء تعلـــــم

ــواء     ــواه ســــــ   أن رجــــــ

     
  :العقل 

  .. مل حيدثوين إال مبا تسلم له العقول السليمة .. مث سار يب إىل قوم من الناس 
وعجائب  ،يف الدنياه عليهم لطائف نعمانظر و.. فضل اهللا على عباده  –يا أخي  – 1تأمل: قال يل أحدهم

حكمه اليت راعاها يف فطرة اإلنسان حىت أعد له يف الدنيا كل ما هو ضروري له يف دوام الوجود كآالت الغذاء وما 
وما هو زينة له كاستقواس احلاجبني واختالف ألوان العينني ومحرة الشفتني وغري  ،رفهو حمتاج إليه كاألصابع واألظا

  . وإمنا كان يفوت به مزية مجال ..ا كان ال ينثلم بفقده غرض مقصودذلك مم
 يف أمثال هذه الدقائق حىت مل يرض لعباده أن تفوم املزايد واملزايا يف اهللا مل تقصر عن عباداليت فالعناية اإلهلية 

  .الزينة واحلاجة كيف يرضى بسياقهم إىل اهلالك املؤبد
ظراً شافياً علم أن أكثر اخللق قد هيئ له أسباب السعادة يف الدنيا، حىت إنه يكره بل إذا نظر اإلنسان ن: قال آخر

فليست كراهتهم للعدم إال  ،ال حيشر أصالً االنتقال من الدنيا باملوت، وإن أخرب بأنه ال يعذب بعد املوت أبداً مثالً أو
يتمناه إال يف حال نادرة ورافعة هامجة غريبة، فإذا  ألن أسباب النعم أغلب ال حمالة، وإمنا الذي يتمىن املوت نادر، مث ال

فسنة اهللا ال جتد هلا تبديالً، فالغالب أن أمر اآلخرة هكذا  ،كان حال أكثر اخللق يف الدنيا الغالب عليه اخلري والسالمة
  .وهو غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم ،ألن مدبر الدنيا واآلخرة واحد ،يكون

حكمة الشريعة وسنتها يف مصاحل الدنيا ووجه الرمحة للعباد ا، حىت كان بعض العارفني  يفوانظر : قال آخر
الدنيا كلها قليل، ورزق : وما فيها من الرجاء؟ فقال: فقيل له. يرى آية املداينة يف البقرة من أقوى أسباب الرجاء

يه أطول آية ليهدي عبده إىل طريق االحتياط يف اإلنسان منها قليل، والدين قليل عن رزقه، فانظر كيف أنزل اهللا تعاىل ف
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  حفظ دينه، فكيف ال حيفظ دينه الذي ال عوض له منه؟ 
املستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند اهللا ومتنعم  ،الناظرون بنور البصائر: وقال آخر
وإمنا تفوته  ،األصل، وكل مولود يولد على الفطرة وعلموا ان القلب خلق سليماً يف.. وار اهللا تعاىل جيف اآلخرة يف 

وعلموا أن نار الندم حترق تلك الغربة، وأن نور احلسنة .. السالمة بكدورة ترهق وجهه من غربة الذنوب وظلمتها 
ميحو عن وجه القلب ظلمة السيئة، وأنه ال طاقة لظالم املعاصي مع نور احلسنات كما ال طاقة لظالم الليل مع نور 

  .بل كما ال طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون ،نهارال
   ..فالقلب املظلم ال يقبله اهللا تعاىل ألن يكون يف جواره ،وكما أن الثوب الوسخ ال يقبله امللك ألن يكون لباسه

وغسله بالصابون واملاء احلار ينظفه ال حمالة،  ،وكما أن استعمال الثوب يف األعمال اخلسيسة يوسخ الثوب
ستعمال القلب يف الشهوات يوسخ القلب، وغسله مباء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه، وكل قلب زكي فا

  .طاهر فهو مقبول، كما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول
وأما القبول فمبذول قد سبق به القضاء األزيل الذي ال  .. التزكية والتطهريعليك بالتوبة وألجل كل ذلك وغريه 

  .مرد له
كمن يتوهم أن الشمس تطلع فإنك أن فعلت ذلك صرت .. التوبة تصح وال تقبل ال تتوهم أن : وقال آخر

  .والظالم ال يزول، والثوب يغسل بالصابون والوسخ ال يزول
 ..إال أن يغوص الوسخ لطول تراكمه يف جتاويف الثوب وخلله فال يقوى الصابون على قلعه :قاطعه آخر، وقال

نعم قد يقول  ..راكم الذنوب حىت تصري طبعاً وريناً على القلب فمثل هذا القلب ال يرجع وال يتوبفمثال ذلك أن تت
وذلك ال ينظف الثوب أصالً ما مل يغري صفة  ..باللسان تبت فيكون ذلك كقول القصار بلسانه قد غسلت الثوب

  .الثوب باستعمال ما يضاد الوصف املتمكن به
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  الدينونةـ  2
من غري حاجة إىل دمك يسفك، أو اعتراف بني يدي أي أحد  فضل اهللا على عباده مبغفرة ذنومبعد أن أيقنت ب

وصرت من حيث ال أشعر أحتقر ما وقعت فيه من الذنب جبانب .. وبعد أن امتألت نفسي رجاء لذلك ..  من خلقه
سقطت بك يف هاوية ال تقل عن ولو وقفت عندها ل.. لقد عربت املرحلة األوىل : جاءين الفضيل، وقال.. فضل اهللا 

  .اهلاوية اليت كنت فيها
  وما هي هذه اهلاوية؟: قلت
لقد ذكر .. فالرجاء إن مل يضبط بضابط اخلشية حتول إىل أماين تبعد صاحبها عن اهللا .. هاوية األماين : قال

ومتىن على اهللا  ،هواها فسهواألمحق من أتبع ن ،وعمل ملا بعد املوت ،الكيس من دان نفسه:( ذلك، فقال  رسول اهللا 
  1 )األماىن

لَيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوءاً  ﴿:فقال حمذرا لعباده  –تبارك وتعاىل  –بل ذكر ذلك ربنا 
  )123:النساء( يجز بِه وال يجِد لَه من دون اللَّه ولياً وال نصرياً

فَخلَف من  ﴿:ال حمذرا هلم من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم حني سقطوا يف هاوية الغروروق
رع هِمأْتإِنْ يا ولَن فَرغيقُولُونَ سيى ونذَا الْأَده ضرذُونَ عأْخي ابترِثُوا الْكو لْفخ مهدعبي أَلَم ذُوهأْخي ثْلُهم ذْ ضخؤ
يةُ خرالْآخ ارالدو يها فوا مسردو قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا عابِ أَنْ ال يتالْك يثَاقم هِملَيلُونَعقعقُونَ أَفَال تتي ينلَّذل ر (

تابِ يدعونَ إِلَى كتابِ اللَّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْك ﴿:وقال..  )169:ألعراف(
رونَ ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْت) 23(فَرِيق منهم وهم معرِضونَ 

  ﴿:وقال..  )البقرة( )25(فَكَيف إِذَا جمعناهم ليومٍ لَا ريب فيه ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ  )24(
وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي مقُلْ فَل هاؤبأَحو اُء اللَّهنأَب نحى نارصالنو ودهالْي قَالَتاءُ  وشي نمل رفغي لَقخ نمم رشب متلْ أَنب

ريصالْم هإِلَيا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَّهلاُء وشي نم ذِّبعي18:املائدة) (و(  
  أراك تريد أن ترتد على ما لقنين إياه أهل اهللا من سعة فضل اهللا؟: قلت
ولكين أريد أن أحفظك من سوء .. ال أريد أن أحمو تلك املعرفة العظيمة اليت تنطق ا كل احلقائق ..  ال: قال

  .التعامل معها
  أحد من الناس التعامل مع احلقائق؟ يءهل ميكن أن يس: قلت
اليت وهبت وكان منها مثل الذي اغتر بآيات اهللا .. وقد ضرب لنا القرآن الكرمي األمثلة على ذلك .. أجل : قال

واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من ﴿ :قال تعاىل .. له، فراح يسقط يف أوية اهلوى 
 اوِينضِ) 175(الْغإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو  ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتو

بوا ساَء مثَلًا الْقَوم الَّذين كَذَّ) 176(تتركْه يلْهثْ ذَلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 
  )األعراف(﴾ ) 177(بِآياتنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلمونَ 
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وكان منها مثل اليهود الذين وضعهم اهللا يف حمل أفضلية، فأرسل هلم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، ليكونوا 
لقد ذكر اهللا ذلك .. لكنهم اغتروا وراحوا يستعلون على خلق اهللا مبا آتاهم اهللا من فضله .. أمنوذجا لألمة الصاحلة 

 ولَما جاَءهم كتاب من عند اللَّه مصدق لما معهم وكَانوا من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين﴿ :عنهم، ورد عليهم، فقال 
بِئْسما اشتروا بِه أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه ) 89(افرِين كَفَروا فَلَما جاَءهم ما عرفُوا كَفَروا بِه فَلَعنةُ اللَّه علَى الْكَ

وإِذَا قيلَ ) 90(ن عذَاب مهِني بغيا أَنْ ينزلَ اللَّه من فَضله علَى من يشاُء من عباده فَباُءوا بِغضبٍ علَى غَضبٍ وللْكَافرِي
صدقًا لما معهم قُلْ فَلم تقْتلُونَ أَنبِياءَ هم آمنوا بِما أَنزلَ اللَّه قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا ويكْفُرونَ بِما وراَءه وهو الْحق ملَ

 نِنيمؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم البقرة(﴾  )91(اللَّه(  
  ألست ترى الكرمي يرتد عليه اللئيم؟.. وإن شئت أمثلة من الواقع، فلن تعدمها .. لة قرآنية هذه أمث
  :منها قول هذا الشاعر الناصح. .وقد قالوا يف ذلك أشعارا.. بلى : قلت

 مِفإ الكرام واجعلْ بطانتك= وأخرب الصاحلات أدرى بوجه  
  لُهم وطاب العنصرطابت مشائ= إِن الكرمي له الكرام بطانةٌ 

  أو الح شر باعدوه وعسروا= إِن الح خري قَربوه ويسروا 
 فحولَه أمثالُه أما اللئيم =رقرناُء سوٍء ليس فيهم خي  

  أو الح شر قَربوه ويسروا= إِن الح خري باعدوه وعسروا 
 مثلُه كائنات من جنِسه واملعش= ولكل كون فقبيلُهر  

فيغفل .. فمنهم من يهجم به ما يتومهه رجاء على معصية اهللا .. فهكذا األمر يف تعامل عباد اهللا مع رم : قال
  .عن اهللا، ويسلك غري السبيل الذي أمر بسلوكه

  فما املخرج؟: قلت
.. الثانية  واآلن عليك أن تسري املرحلة.. لقد سرت املرحلة األوىل اليت قطعت ا حجاب اليأس والقنوط : قال

  .واليت تقطع ا حجاب الغرور واألماين
  فهل ستسري يب؟: قلت
وتسمع .. لترى من أحواهلم اهللا فهلم معي إىل نفر من أولياء .. لقد ذكرت لك أن اهللا هو الذي يسري بنا : قال

  .من أحاديثهم ما ييسر عليك قطع هذه املرحلة
خياطب .. مام شجرة من أشجارها رأيت رجال ممتلئا باألنوار وأ.. سرت معه إىل غابة كانت يف ضاحية املدينة 

والذكاء  تدعني احلكمة.. ما أعظم جهلك .. يا نفس :( 1وكان مما مسعته منه قوله.. نفسه، وكأنه خياطب غرميه 
  ..وأنت أشد الناس غباوة ومحقا  ،والفطنة

فما لك تفرحني وتضحكني .. ا على القرب وأنك صائرة إىل إحدامه ،أما تعرفني ما بني يديك من اجلنة والنار
ويراه اهللا  ،فأراك ترين املوت بعيدا ،وعساك اليوم ختتطفني أو غدا ،وأنت مطلوبة هلذا اخلطب اجلسيم ،وتشتغلني باللهو

  .قريبا
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  ..وأن البعيد ما ليس بآت  ،أما تعلمني أن كل ما هو آت قريب
وأنه ال يأتى يف شىء دون  ،ومن غري مواعدة ومواطأة ،سولما تعلمني أن املوت يأتى بغتة من غري تقدمي رأ
وال يأتى يف  ،وال يف ليل دون ار ،وال يف ار دون ليل ،وال يف صيف دون شتاء ،وال يف شتاء دون صيف ،شىء

فإن مل  ..بل كل نفس من األنفاس ميكن أن يكون فيه املوت فجأة ،وال يف الشباب دون الصبا ،الصبا دون الشباب
وهو أقرب إليك من كل  ،فما لك ال تستعدين للموت ..مث يفضى إىل املوت ،كن املوت فجأة فيكون املرض فجأةي

  .قريب
وإن كان مع  ،فما أعظم كفرك ،إن كانت جراءتك على معصية اهللا العتقادك أن اهللا ال يراك.. وحيك يا نفس 

  .علمك باطالعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياءك
فبأى جسارة  ،لو واجهك أخ من إخوانك مبا تكرهينه كيف كان غضبك عليه ومقتك له..  وحيك يا نفس

هيهات هيهات جرىب نفسك إن أهلاك البطر .. أفتظنني أنك تطيقني عذابه .. تتعرضني ملقت اهللا وغضبه وشديد عقابه 
  ..  عن أليم عذابه فاحتبسى ساعة يف الشمس أو قرىب أصبعك من النار ليتبني قدر طاقتك

يف مهمات  فما لك ال تعولني على كرم اهللا تعاىل ،أتغترين بكرم اهللا وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادتك
وإذا أرهقتك حاجة إىل شهوة من  ..فإذا قصدك عدو فلم تستنبطني احليل يف دفعه وال تكلينه إىل كرم اهللا تعاىل ،دنياك

م فما لك تنزعني الروح يف طلبها وحتصيلها من وجوه احليل فال تعولني شهوات الدنيا مما ال ينقضى إال بالدينار والدره
على كرم اهللا تعاىل حىت يعثر بك على كنز أو يسخر عبدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غري سعى منك وال 

رة والدنيا وأن رب اآلخ ،وقد عرفت أن سنة اهللا ال تبديل هلا ،طلب أفتحسبني أن اهللا كرمي يف اآلخرة دون الدنيا
  .وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ،واحد

أمل  :وأثر النفاق ظاهر عليك ،فإنك تدعني اإلميان بلسانك ،ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة.. وحيك يا نفس 
 ا ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِنيٍوما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستقَره﴿ :يقل لك سيدك وموالك 

فقد تكفل لك بأمر الدنيا .. ) 39:لنجم(﴾  وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى﴿ :اآلخرة بينما قال يف شأن  )6:هود(﴾ 
ووكل  ..وأصبحت تتكالبني على طلبها تكالب املدهوش املستهتر ،خاصة وصرفك عن السعى فيها فكذبته بأفعالك

لو كان اإلميان باللسان  ،ما هذا من عالمات اإلميان.. أمر اآلخرة إىل سعيك فأعرضت عنها إعراض املغرور املستحقر 
  ؟فلم كان املنافقون يف الدرك األسفل من النار

.. هيهات وهيهات .. وتظنني أنك إذا مت انفلت وختلصت  ،كأنك ال تؤمنني بيوم احلساب.. وحيك يا نفس 
أليس ذلك بقادر .. فسوى ك ربك  مث كنت علقة فخلق ،أمل تكوىن نطفة من مىن ميىن ..؟ بني أنك تتركني سدىأحتس

من نطفة : أما تتفكرين أنه مماذا خلقك ..فإن كان هذا من إضمارك فما أكفرك وأجهلك .. ؟ على أن حيىي املوتى
فما  ،فإن مل تكوىن مكذبة.. إذا شاء أنشرك كونه أفتكذبينه يف  ،مث أماتك فأقربك ،مث السبيل يسرك ،خلقك فقدرك

ولو أن يهوديا أخربك يف ألذ أطعمتك بأنه يضرك يف مرضك لصربت عنه وتركته وجاهدت  ،لك ال تأخذين حذرك
أفكان قول األنبياء املؤيدين باملعجزات وقول اهللا تعاىل يف كتبه املنزلة أقل عندك تأثريا من قول يهودى .. نفسك فيه 

  .. ك عن حدس وختمني وظن مع نقصان عقل وقصور علم خيرب
أفكان  ،العجب أنه لو أخربك طفل بأن يف ثوبك عقربا لرميت ثوبك يف احلال من غري مطالبة له بدليل وبرهانبل 
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أم صار حر جهنم وأغالهلا ، األولياء أقل عندك من قول صىب من مجلة األغبياء قول األنبياء والعلماء واحلكماء وكافة
وأنكاهلا وزقومها ومقامعها وصديدها ومسومها وأفاعيها وعقارا أحقر عندك من عقرب ال حتسني بأملها إال يوما أو 

  ؟أقل منه
فإن كنت يا نفس قد  ،بل لو انكشف للبهائم حالك لضحكوا منك وسخروا من عقلك.. ما هذه أفعال العقالء 

فبماذا أمنت  ،وت لك باملرصاد ولعله خيتطفك من غري مهلةعرفت مجيع ذلك وآمنت به فما لك تسوفني العمل وامل
وهبك أنك وعدت باإلمهال مائة سنة أفتظنني أن من يطعم الدابة يف حضيض العقبة يفلح ويقدر  ،استعجال األجل

  .إن ظننت ذلك فما أعظم جهلك.. على قطع العقبة ا 
ال بطاال يعد نفسه بالتفقه ىف السنة األخرية عند أرأيت لو سافر رجل ليتفقه يف الغربة فأقام فيها سنني متعط

هل كنت تضحكني من عقله وظنه أن تفقيه النفس مما يطمع فيه مبدة قريبة أو حسبانه أن مناصب  ،رجوعه إىل وطنه
  .. الفقهاء تنال من غري تفقه اعتمادا على كرم اهللا سبحانه وتعاىل 

فلم تشتغلني فيه  ،فلعل اليوم آخر عمرك ،إىل الدرجات العال وأنه موصل ،مث هىب أن اجلهد يف آخر العمر نافع
  ؟بذلك

هل له سبب إال عجزك عن  ؟وما الباعث لك على التسويف ؟فما املانع من املبادرة.. فإن أوحى إليك باإلمهال 
يوم مل خيلقه اهللا قط هذا  ؟أفتنتظرين يوما يأتيك ال تعسر فيه خمالفة الشهوات ؟خمالفة شهواتك ملا فيها من التعب واملشقة

  .وهذا حمال وجوده ..وال تكون املكاره قط خفيفة على النفوس ،فال تكون اجلنة قط إال حمفوفة باملكاره ،وال خيلقه
  ؟فكيف وجدته ،وتقولني غدا غدا فقد جاء الغد وصار يوما ،أما تتأملني مذ كم تعدين نفسك

ال بل الذى تعجزين عنه اليوم فأنت غدا عنه .. األمس أما علمت أن الغد الذى جاء وصار يوما كان له حكم 
فإذا عجز العبد عن قلعها للضعف وأخرها  ،ألن الشهوة كالشجرة الراسخة الىت تعبد العبد بقلعها.. أعجز وأعجز 

كان كمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوى فأخرها إىل سنة أخرى مع العلم بأن طول املدة يزيد الشجرة قوة 
بل من العناء رياضة  ،فما ال يقدر عليه يف الشباب ال يقدر عليه قط ىف املشيب ،يزيد القالع ضعفا ووهناو ،ورسوخا

  ؟فإذا جف وطال عليه الزمان مل يقبل ذلك ،والقضيب الرطب يقبل االحنناء ، ومن التعذيب ذيب الذيب ،اهلرم
فما بالك تدعني احلكمة وأية محاقة  ، التسويففإذا كنت أيتها النفس ال تفهمني هذه األمور اجللية وتركنني إىل

   ؟تزيد على هذه احلماقة
فما  ،وقلة صربى على اآلالم واملشقات ،ما مينعىن عن االستقامة إال حرصى على لذة الشهوات :لعلك تقولني

ائمة أبد إن كنت صادقة يف ذلك فاطلىب التنعم بالشهوات الصافية عن الكدورات الد ؟أشد غباوتك وأقبح اعتذارك
وما  ،رب أكلة متنع أكالتف ،فإن كنت ناظرة لشهوتك فالنظر هلا يف خمالفتها ،اآلباد وال مطمع يف ذلك إال يف اجلنة

قولك يف عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك املاء البارد ثالثة أيام ليصح ويهنأ بشربة طول عمره وأخربه أنه إن شرب 
أيصرب ثالثة أيام ليتنعم  ،به طول العمر فما مقتضى العقل يف قضاء حق الشهوةذلك مرض مرضا مزمنا وامتنع عليه شر

أم يقضى شهوته يف احلال خوفا من أمل املخالفة ثالثة أيام حىت يلزمه أمل املخالفة ثلثمائة يوم وثالثة آالف  ،طول العمر
النار أقل من ثالثة أيام باإلضافة إىل يوم ومجيع عمرك باإلضافة إىل األبد الذى هو مدة نعيم أهل اجلنة وعذاب أهل 

   ؟مجيع العمر وإن طالت مدته
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وليت شعرى أمل الصرب عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أو أمل النار يف دركات جهنم فمن ال يطيق الصرب 
   :ىما أراك تتوانني عن النظر لنفسك إال لكفر خفى أو حلمق جل.. على أمل ااهدة كيف يطيق أمل عذاب اهللا 

   .فهو ضعف إميانك بيوم احلساب وقلة معرفتك بعظم قدر الثواب والعقاب ،أما الكفر اخلفى 
وأما احلمق اجللى فاعتمادك على كرم اهللا تعاىل وعفوه من غري التفات إىل مكره واستدراجه واستغنائه عن  

بل  ،من اخللق لمة واحدة تسمعينهاعبادتك مع أنك ال تعتمدين على كرمه يف لقمة من اخلبز أو حبة من املال أو ك
الكيس :( حيث قال وذا اجلهل تستحقني لقب احلماقة من رسول اهللا  ،تتوصلني إىل غرضك يف ذلك جبميع احليل

   1 )ومتىن على اهللا األماىن ،هواها من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت واألمحق من أتبع نفسه
فانظرى لنفسك فما أمرك مبهم .. وال يغرنك باهللا الغرور  ،ة الدنياال ينبغى أن تغرك احليا.. وحيك يا نفس  
فاغتنمى الصحة قبل  ،فإذا مضى منك نفس فقد ذهب بعضك ،فاألنفاس معدودة.. وال تضيعى أوقاتك  ،لغريك
قدر  واستعدي لآلخرة على ،واحلياة قبل املوت ،والشباب قبل اهلرم ،والغىن قبل الفقر ،والفراغ قبل الشغل ،السقم

  .بقائك فيها
فتجمعني له القوت والكسوة واحلطب ومجيع األسباب وال  ،أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته.. يا نفس 

فإنه قادر على  ،تتكلني يف ذلك على فضل اهللا وكرمه حىت يدفع عنك الربد من غري جبة ولبد وحطب وغري ذلك
 ؟أم تظنني أن ذلك دون هذا ؟وأقصر مدة من زمهرير الشتاء أفتظنني أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخف بردا ،ذلك

هيهات  ؟كال أن يكون هذا كذلك أو أن يكون بينهما مناسبة يف الشدة والربودة أفتظنني أن العبد ينجو منها يغري سعى
حيد وخندق كما ال يندفع برد الشتاء إال باجلبة والنار وسائر األسباب فال يندفع حر النار وبردها إال حبصن التو

ال ىف أن يندفع عنك العذاب دون حصنه  ،وإمنا كرم اهللا تعاىل ىف أن عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه ،الطاعات
كما أن كرم اهللا تعاىل ىف دفع برد الشتاء أن خلق النار وهداك لطريق استخراجها من بني حديدة وحجر حىت تدفعى 

طب واجلبة مما يستغىن عنه خالقك وموالك وإمنا تشترينه لنفسك إذ خلقه احل ءوكما ان شرا ،ا برد الشتاء عن نفسك
سببا الستراحتك فطاعاتك وجماهداتك أيضا هو مستغن عنها وإمنا هى طريقك إىل جناتك فمن أحسن فلنفسه ومن 

   ؟أساء فعليها واهللا غىن عن العاملني
كما و  ،لقكم وال بعثكم إال كنفس واحدةفما خ ،وقيسى آخرتك بدنياك ،انزعى عن جهلك.. وحيك يا نفس  

  .وسنة اهللا تعاىل ال جتدين هلا تبديال وال حتويال ،وكما بدأكم تعودون ،بدأنا أول خلق نعيده
 ،وأنت مقبلة على مقاربتها ،فعسر عليك مفارقتها ،وأنست ا ،ما أراك إال ألفت الدنيا.. وحيك يا نفس 

افلة عن عقاب اهللا وثوابه وعن أهوال القيامة وأحواهلا فما أنت مؤمنة فاحسن أنك غ ،وتؤكدين يف نفسك مودا
أفترين أن من يدخل دار ملك ليخرج من اجلانب اآلخر فمد بصره إىل وجه مليح  ،باملوت املفرق بينك وبني حمابك

  ؟يعلم أنه يستغرق ذلك قلبه مث يضطر ال حمالة إىل مفارقته أهو معدود من العقالء أم من احلمقى
  .أما تعلمني أن الدنيا دار مللك امللوك ومالك فيها إال جماز وكل ما فيها ال يصحب اتازين ا بعد املوت

أتعلمني أن كل من يلتفت إىل مالذ الدنيا ويأنس ا مع أن املوت من ورائه فإمنا يستكثر من .. وحيك يا نفس 
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أو ما تنظرين إىل الذين مضوا كيف بنوا وعلوا مث . ؟ يدرىوإمنا يتزود من السم املهلك وهو ال ،احلسرة عند املفارقة
أما ترينهم كيف جيمعون ما ال يأكلون ويبنون ما ال  ؟ذهبوا وخلوا وكيف أورث اهللا أرضهم وديارهم أعداءهم

فهل  ،يبىن كل واحد قصرا مرفوعا إىل جهة السماء ومقره قرب حمفور حتت األرض ؟يسكنون ويؤملون ما ال يدركون
   .وخيرب آخرته وهو صائر إليها قطعا ،يعمر الواحد دنياه وهو مرحتل عنها يقينا ؟الدنيا محق وانتكاس أعظم من هذايف 

تدى إىل هذه  واحسىب أنك لست ذات بصرية ،أما تستحيني يا نفس من مساعدة هؤالء احلمقى على محاقتهم 
 ،واحلكماء بعقل هؤالء املنكبني على الدنيا عقل األنبياء والعلماء فقيسى ،وإمنا متيلني بالطبع إىل التشبه واالقتداء ،األمور

   .واقتدى من الفريقني مبن هو أعقل عندك إن كنت تعتقدين يف نفسك العقل والذكاء
عجبا لك كيف تعمني عن هذه األمور الواضحة .. ما أعجب أمرك وأشد جهلك وأظهر طغيانك .. يا نفس 

أو ما تتفكرين أن اجلاه ال معىن له إال ميل القلوب .. حب اجلاه وأدهشك عن فهمها ولعلك يا نفس أسكرك  ،اجلليلة
أفما تعرفني أنه بعد مخسني سنة  ،فاحسىب أن كل من على وجه األرض سجد لك وأطاعك.. من بعض الناس إليك 

ال ذكر من ذكرك وسيأتى زمان ال يبقى ذكرك و ؟ال تبقني انت وال أحد ممن على وجه األرض ممن عبدك وسجد لك
فكيف تبيعني يا نفس ما  ؟فهل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا ،كما أتى على امللوك الذين كانوا من قبلك

   ؟يبقى أبد اآلباد مبا ال يبقى أكثر من مخسني سنة
خسة  فما لك ال تتركينها ترفعا عن ،فإن كنت يا نفس ال تتركني الدنيا رغبة يف اآلخرة جلهلك وعمى بصريتك

   ؟وتوقيا من سرعة فنائها ،وتنزها عن كثرة عنائها ،شركائها
فال ختلو بلدك من  ،وما لك تفرحني بدنيا إن ساعدتك ،أم ما لك ال تزهدين يف قليلها بعد أن زهد فيك كثريها

 ،ء األخساءفأف لدنيا يسبقك ا هؤال.. ويزيدون عليك يف نعيمها وزينتها  ،مجاعة من اليهود واوس يسبقونك ا
فما أجهلك وأخس مهتك وأسقط رأيك إذ رغبت عن ان تكوىن يف زمرة املقربني من النبيني والصديقني يف جوار رب 

فيا حسرة عليك إن خسرت الدنيا  ..العاملني أبد اآلبدين لتكوىن يف صف النعال من مجلة احلمقى اجلاهلني أياما قالئل
  ..والدين 

 ؟رفت على اهلالك واقترب املوت وورد النذير فمن ذا يصلى عنك بعد املوتفقد أش ،وحيك يا نفس ،فبادرى
   ؟ومن ذا يترضى عنك ربك بعد املوت ؟ومن ذا يصوم عنك بعد املوت

فلو بكيت بقية  ،إن اجترت فيها وقد ضيعت أكثرها ،مالك إال أيام معدودة هى بضاعتك.. وحيك يا نفس  
  ؟وأصررت على عادتك ،فكيف إذا ضيعت البقية ،حق نفسكعمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة يف 

  ؟والفزع األكرب بني يديك، والدود أنيسك ، والقرب بيتك والتراب فراشك  ،أما تعلمني يا نفس أن املوت موعدك
أما علمت يا نفس أن عسكر املوتى عندك على باب البلد ينتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كلهم باألميان املغلظة 

  ؟ال يربحون من مكام ما مل يأخذوك معهمأم 
وأنت يف أمنيتهم ويوم من  ،أما تعلمني يا نفس أم يتمنون الرجعة إىل الدنيا يوما ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهم

  ؟وأنت تضيعني أيامك يف الغفلة والبطالة ،عمرك لو بيع منهم بالدنيا حبذافريها ال شتروه لو قدروا عليه
أفتستحيني من اخللق وال  ،وتبارزين اهللا يف السر بالعظائم ،أما تستحيني تزينني ظاهرك للخلق ..وحيك يا نفس 
  ؟تستحيني من اخلالق
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 ؟أتأمرين الناس باخلري وأنت متلطخة بالرذائل تدعني إىل اهللا وأنت عنه فارة ؟أهو أهون الناظرين عليك.. وحيك 
وأن العذرة ال تطهر غريها فلم تطمعني  ،س أن املذنب أننت من العذرةأما تعلمني يا نف ؟وتذكرين باهللا وأنت له ناسية

  ؟يف تطهري غريك وأنت غري طيبة يف نفسك
  .لو عرفت نفسك حق املعرفة لظننت أن الناس ما يصيبهم بالء إال بشؤمك.. وحيك يا نفس 

ذا فتعجبني ومع ه ،قد جعلت نفسك محارا إلبليس يقودك إىل حيث يريد ويسخر بك.. وحيك يا نفس 
  .وفيه من اآلفات ما لو جنوت منه رأسا برأس لكان الربح يف يديك ،بعملك

 ،وكيف تعجبني بعملك مع كثرة خطاياك وزللك وقد لعن اهللا إبليس خبطيئة واحدة بعد أن عبده مائىت ألف سنة
  .وأخرج آدم من اجلنة خبطيئة واحدة مع كونه نبيه وصفيه

.. وحيك يا نفس ما أجهلك وما أجرأك على املعاصى .. يا نفس ما أوقحك  وحيك.. وحيك يا نفس ما أغدرك 
وحيك يا نفس أتشتغلني مع هذه اخلطايا بعمارة دنياك .. وحيك كم تعهدين فتغدرين .. وحيك كم تعقدين فتنقضني 

بعيدا فأصبح مجعهم أما تنظرين إىل أهل القبور كيف كانوا مجعوا كثريا وبنوا مشيدا وأملوا  ؟مرحتلة عنها كأنك غري
  ؟بورا وبنيام قبورا وأملهم غرورا

هيهات  ؟أتظنني أم دعوا إىل اآلخرة وأنت من املخلدين ؟أما لك إليهم نظرة ؟وحيك يا نفس أما لك م عربة
على وجه األرض قصرك فإن  فابين.. ما أنت إال ىف هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك .. هيهات ساء ما تتومهني 

  .. عن قليل يكون قربك  بطنها
أما ختافني إذا بلغت النفس منك التراقى أن تبدو رسل ربك منحدرة إليك بسواد األلوان وكلح الوجوه وبشرى 

  ؟أو يرحم منك البكاء ،أو يقبل منك احلزن ،فهل ينفعك حينئذ الندم ،بالعذاب
ن فطنتك أنك تفرحني كل يوم وم.. العجب كل العجب منك يا نفس أنك مع هذا تدعني البصرية والفطنة 

  .وما نفع مال يزيد وعمر ينقص.. وال حتزنني بنقصان عمرك  ،بزيادة مالك
فكم من  ،وتقبلني على الدنيا وهى معرضة عنك ،تعرضني عن اآلخرة وهى مقبلة عليك.. وحيك يا نفس 

نك وأقاربك وجريانك فترين فأنت تشاهدين ذلك يف إخوا ؟وكم من مؤمل لغد ال يبلغه ؟مستقبل يوما ال يستكمله
فاحذرى أيتها النفس املسكينة يوما آىل اهللا فيه على نفسه أن ال .. مث ال ترجعني عن جهالتك  ،حتسرهم عند املوت

فانظرى يا نفس بأى بدن تقفني بني  ،يترك عبد أمره يف الدنيا واه حىت يسأله عن عمله دقيقه وجليله سره وعالنيته
واعملى بقية عمرك يف أيام قصار أليام طوال  ،وللجواب صوابا ،جتيبني وأعدى للسؤال جوابا وبأى لسان ،يدى اهللا

  .ويف دار زوال لدار مقامة ويف دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود
وال .. اخرجى من الدنيا اختيارا خروج األحرار قبل أن خترجى منها على االضطرار .. اعملى قبل أن ال تعملى 

 ،فويل ملن له الويل مث ال يشعر ،ورب مغبون ال يشعر ،فرب مسرور مغبون ،دك من زهرات الدنياتفرحى مبا يساع
فليكن نظرك يا نفس إىل .. يضحك ويفرح ويلهو وميرح ويأكل ويشرب وقد حق له يف كتاب اهللا انه من وقود النار 

وال تكوىن ممن يعجز عن شكر ما  ،تداراوطلبك لآلخرة اب ،ورفضك هلا اختيارا ،وسعيك هلا اضطرارا ،الدنيا اعتبارا
  .وينهى الناس وال ينتهى ،ويبتغى الزيادة فيما بقى ،أوتى

ومن كانت مطيته الليل والنهار فإنه  ،وال للجسد خلف ،وال لإلميان بدل ،واعلمى يا نفس أنه ليس للدين عوض
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   .يسار به وإن مل يسر
  ..)فإن من أعرض عن املوعظة فقد رضى بالنار.. ة واقبلى هذه النصيح ،فاتعظى يا نفس ذه املوعظة 

***  
وماذا .. من هذا؟ : هزين هذا الكالم هزا، فالتفت إىل الفضيل الذي كانت عيناه تغرورقان بالدموع، وقلت

  يفعل؟
وكانت ال تكف عن وعظه، .. له أم صاحلة  توكان.. كان مسرفا على نفسه .. هذا رجل من أهل اهللا : قال

إذا أحلت هلا يقول وكان .. اذكر نزول املوت  ،وعواقب البطالني قبلك ،بين اذكر مصارع الغافلني قبلك يا: لهتقول 
  :عليه

  واستيقظي يا من سنة النوم= كفي عن التعذال أخربنا واللوم 
  قليب وعاصيتك لو يف لومي= إين وإن تابعت يف لذيت 

  تنقل من قوم إىل قوم= أرجو من افضاله توبة 
ووافق قدومه  ،واعظ أهل احلجازوكان  ،)أبو عامر البناين(رجل من أهل اهللا يقال له ذلك حىت قدم فلم يزل ك

 ،وجلس ليلة اجلمعة بعد انقضاء التراويح ،فأجام فسأله إخوانه أن جيلس هلم يف مسجد رسول اهللا  ،رمضان
ويبشر إىل أن ماتت القلوب فرقا واشتاقت فلم يزل أبو عامر يعظ وينذر  ،وجاء الفىت فجلس مع القوم ،واجتمع الناس

  :مث قال ،مث ض إىل أمه فبكى عندها طويال ،فتغري لونه.. ه فوقعت املوعظة يف قلب ..را وإىل فضل را النفوس إىل 
  ورحت قد طاوعت عذايل= زممت للتوبة أمجايل 

  من كل عضو يل أقفايل= وأبت والتوبة قد فتحت 
  طاعة ريب فك أغاليل=  ملا حدا احلادي بقليب إىل

  نبه بالتذكار سعيد أغفايل= أجبته لبيك من موقظ 
  على الذي قد كان من حايل= كر يا أم هل يقبلين سيدي 

  ريب ومل يرض بإقبايل= واسوءتا قد إن ردين خائبا 
وأنا ك خدمتأريد و..ضعيف وها أنا أريد التوجه إليك، وأنا ..  أسخطتك جلداو ،إهلي عصيتك قويا: (مث قال

  )؟قبلينتفليت شعري هل .. حنيف 
  .وامتأل قلبه بأسراها.. إىل أن الحت عليه أنوارها .. مث جد يف العبادة واجتهد .. قال ذلك 

.. كأين بك مل تسمع ما ورد يف سعة فضل اهللا : بعد أن انتهى الرجل من حسابه لنفسه، اقتربنا منه، وقلت له
  .بل حتاسبها حماسبة العدو لعدوه.. مي فلذلك أراك حتاسب نفسك حماسبة الغر

وقد جربتها عندما أرخيت هلا العنان، فأسقطتين يف املهالك اليت لوال أن اهللا أنقذين .. وما يل ال أحاسبها : قال
  .. منها لكنت من اهلالكني 
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صبوا أشجار إن هللا عباداً ن:  1قال ذلك، مث نظر إىل األفق البعيد، وراح يردد بصوت ممتلئ حبشرجة الدموع
وتبلدوا من غري عي وال  ،اخلطايا نصب روامق القلوب، وسقوها مباء التوبة فأمثرت ندماً وحزناً، فجنوا من غري جنون

بكم، وإم هم البلغاء الفصحاء العارفون باهللا ورسوله، مث شربوا بكأس الصفاء فورثوا الصرب على طول البالء، مث 
كارهم بني سرايا حجب اجلربوت، واستظلوا حتت رواق الندم وقرؤوا صحيفة توهلت قلوم يف امللكوت وجالت أف

واستالنوا خشونة  ،فاستعذبوا مرارة الترك للدنيا ،اخلطايا فأورثوا أنفسهم اجلزع حىت وصلوا إىل علو الزهد بسلم الورع
 رياض النعيم وخاضوا يف املضجع حىت ظفروا حببل النجاة وعروة السالمة، وسرحت أرواحهم يف العال حىت أناخوا يف

حبر احلياة وردموا خنادق اجلزع وعربوا جسور اهلوى حىت نزلوا بفناء العلم واستقوا من غدير احلكمة وركبوا سفينة 
الفطنة وأقلعوا بريح النجاة يف حبر السالمة حىت وصلوا إىل رياض الراحة ومعدن العز والكرامة، فهذا القدر كاف يف 

  .حة مقبولة ال حمالةبيان أن كل توبة صحي
  .فإين أجد قليب قاسيا دوا.. أفال حتدثين بالذي حركك إىل هذه احلال : قلت
الذي فتح اهللا قليب على يديه أن الناس يف اآلخرة ينقسمون إىل أربعة ) عامر البناين اأب(لقد حدثين شيخي : قال
  . وفائزين، هالكني، ومعذبني، وناجني:  2أصناف

هم و ،يقتل بعضهممن األقاليم، فإنه على إقليم  ستوىلذلك من الدنيا بأن أي حاكم إذا ا وضرب يل مثال على
اهلالكون، ويعذب بعضهم مدة وال يقتلهم فهم املعذبون، وخيلى بعضهم فهم الناجون، وخيلع على بعضهم فهم 

  . الفائزون
من ناج حيل يف دار السالمة ومن الناس يف اآلخرة هكذا يتفاوتون، فمن هالك، ومن معذب مدة، ووهكذا، فإن 

  .فائز
  .أو جنات الفردوس ،أو جنات املأوى ،والفائزون ينقسمون إىل من حيلون يف جنات عدن

  .من يعذب أكثر من ذلكإىل و.. وإىل من يعذب ألف سنة  ،واملعذبون ينقسمون إىل من يعذب قليالً
  .وكذلك اهلالكون اآليسون من رمحة اهللا تتفاوت دركام

  ومن هم أهلها؟..  3رتبة اهلالكنيفحدثين عن : قلت
 ،واملعرضني املتجردين للدنيا ،ال تكون إال للجاحدين الرتبةهذه لقد ذكر يل شيخي عن أشياخه أن : قال

وذلك ال ينال أصالً إال  ،فإن السعادة األخروية يف القرب من اهللا والنظر إىل وجهه .. املكذبني باهللا ورسله وكتبه
اليت يعرب عنها باإلميان والتصديق، واجلاحدون هم املنكرون، واملكذبون هم اآليسون من رمحة اهللا تعاىل أبد باملعرفة 

وكل حمجوب من  ،اآلباد وهم الذين يكذبون برب العاملني وبأنبيائه املرسلني، إم عن رم يومئذ حملجوبون ال حمالة
:  حمالة يكون حمترقاً نار جهنم بنار الفراق، ولذلك قال العارفونحمبوبه فمحول بينه وبني ما يشتهيه ال حمالة فهو ال

من :( ، وقالوا )ومهربنا من احلجاب فقط ،وإمنا مطالبنا اللقاء ،وال رجاؤنا للحور العني ،ليس خوفنا من نار جهنم(
                                                

، وسنرى أحاديث افتراضية معه نتعرف عليه من خالهلا يف الرسائل التالية مـن  النون املصري يذهذا الكالم يف احلقيقة ل)  1(
  .هذه السلسلة

  .، وتصرفنا فيها مبا يقتضيه املقام)كتاب التوبة(من ) اإلحياء(يت نذكرها هنا من استفدنا املعاين ال)  2(
  )رسائل السالم(من ) عيون احلقائق(سلسلة من ) أسرار األقدار(حتدثنا عن الرمحة اخلاصة ذا الصنف يف رسالة )  3(
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لب إال ذاته فقط، فأما كأن يعبده طلب جنته أو خلوف ناره، بل العارف يعبده لذاته فال يط ،يعبد اهللا بعوض فهو لئيم
وأما النار فقد ال يتقيها، إذ نار الفراق إذا استولت على قلبه رمبا غلبت النار  ،احلور العني والفواكه فقد ال يشتهيها

احملرقة لألجسام، فإن نار الفراق نار اهللا املوقدة اليت تطلع على األفئدة، ونار جهنم ال شغل هلا إال مع األجسام، وأمل 
  )يستحقر مع أمل الفؤاد األجسام

  ومن هم أهلها؟.. رتبة املعذبنيفحدثين عن .. وامتأل قليب خمافة منها .. عرفت هذه الرتبة : قلت
ولكن قصر يف الوفاء  ،رتبة من حتلى بأصل اإلميانهي هذه الرتبة لقد ذكر يل شيخي عن أشياخه أن : قال

بد إال اهللا، ومن اتبع هواه فقد اختذ إهله هواه، فهو موحد بلسانه ال وهو أن ال يع ،مبقتضاه، فإن رأس اإلميان هو التوحيد
  .. باحلقيقة

لَيهِم وال هم إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَال خوف ع﴿ :لقد رتب اهللا االستقامة على اإلميان، فقال 
الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا تخافُوا وال تحزنوا  إِنَّ﴿ :، وقال )13:االحقاف(﴾  يحزنونَ

  ) 30:فصلت(﴾  وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ
ه أدق من الشعر وأحد من السيف مثل التوحيد إال باالستقامة علي ونوملا كان الصراط املستقيم الذي ال يك

الصراط املوصوف يف اآلخرة، فال ينفك بشر عن ميل عن االستقامة ولو يف أمر يسري، إذ ال خيلو عن اتباع اهلوى ولو 
يف فعل قليل، وذلك قادح يف كمال التوحيد بقدر ميله عن الصراط املستقيم، فذلك يقتضي ال حمالة نقصاناً يف درجات 

نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان، ونار جهنم كما وصفها القرآن، فيكون : كل نقصان نارانالقرب، ومع 
  .كل مائل عن الصراط املستقيم معذباً مرتني من وجهني

قوة اإلميان وضعفه، : ولكن شدة ذلك العذاب وخفته وتفاوته حبسب طول املدة إمنا يكون بسبب أمرين، أحدمها
وإِنْ منكُم ﴿ : ع اهلوى وقلته، وإذ ال خيلو بشر يف غالب األمر عن واحد من األمرين، قال اهللا تعاىلكثرة اتبا: والثاين

  )71:مرمي(﴾  إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتماً مقْضياً
  )النجاة إمنا خوفنا ألنا تيقنا أنا على النار واردون وشككنا يف(: أولياء اهللا العارفون بهقال  كولذل

جيوز بعضهم على النار كربق خاطف وال يكون له فقد .. ولذلك، فإن مدة الورود ختتلف حبسب استقامة العبد 
فيها لبث، بني اللحظة وبني سبعة آالف سنة درجات متفاوتة من اليوم واألسبوع والشهر وسائر املدد وأن االختالف 

قد يعذب بعض املقصرين  - يف الدنيا  –كما أن امللك .. شة يف احلساببالشدة ال اية ألعاله، وأدناه التعذيب باملناق
  .يف األعمال باملناقشة يف احلساب مث يعفو، وقد يضرب بالسياط، وقد يعذب بنوع آخر من العذاب

وهو اختالف األنواع، إذ ليس من يعذب مبصادرة املال  ،ويتطرق إىل العذاب اختالف ثالث يف غري املدة والشدة
فهذه االختالفات ثابتة يف  .. والضرب ،وتعذيب األقارب ،واستباحة احلرمي ،وقتل الولد ،ن يعذب بأخذ املالفقط كم

عذاب اآلخرة دل عليها قواطع الشرع، وهي حبسب اختالف قوة اإلميان وضعفه وكثرة الطاعات وقلتها وكثرة 
  .السيئات وقلتها

اختالف أنواع تنوعه، فبحسب كثرته فبكثرا، وأما  وأما ،أما شدة العذاب فبشدة قبح السيئات وكثرا
  .السيئات

 ﴾  من عملَ صالحاً فَلنفِْسه ومن أَساَء فَعلَيها وما ربك بِظَلَّامٍ للْعبِيد﴿ : تعاىلالذي يشري إليه قوله املعين وهذا هو 
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﴾  سٍ بِما كَسبت ال ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِالْيوم تجزى كُلُّ نفْ﴿ :، وقوله تعاىل )46:فصلت(
يومئذ يصدر الناس أَشتاتا ﴿ :، وقوله تعاىل )39:لنجما(﴾  وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى﴿ :، وقوله تعاىل )17:غافر(

 مالَهما أَعوري6(ل (ْلمعي نفَم  هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرم)7 ( هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو)إىل غري ذلك )الزلزلة(﴾ )8 ،
وكل ذلك بعدل ال ظلم فيه، وجانب  .. من كون العقاب والثواب جزاء على األعمالالنصوص املقدسة مما ورد يف 

  .1العفو والرمحة أرجح
  عض أسباب العذاب؟فهل فصل لك شيخك ب: قلت
 ،ال يعرف إال ظناًاملرتبط بأجزية األعمال، وأنواع العذاب املرتبط ا التفصيل لقد ذكر يل عن أشياخه أن : قال

   .2يستمد من أنوار االستبصار بعني االعتبارالذي دس من احلونوع  ،ومستنده ظواهر األخبار
  فهال ذكرت يل ما عساه يلني من قيب ما قسا؟: قلت
األركان من وأحسن مجيع الفرائض  ،واجتنب مجيع الكبائر ،كل من أحكم أصل اإلميانلقد ذكر يل أن  :قال

يشبه أن يكون عذابه املناقشة يف فإن هذا ..  ومل يكن منه إال صغائر متفرقة مل يصر عليهااليت جاء ا اإلسالم، 
األخبار أن الصلوات اخلمسة واجلمعة وصوم  فإنه إذا حوسب رجحت حسناته على سيئاته، إذ ورد يف ..احلساب فقط

رمضان كفارات ملا بينهن، وكذلك اجتناب الكبائر حبكم نص القرآن مكفراً للصغائر، وأقل درجات التكفري أن يدفع 
احلساب، وكل من هذا حاله فقد ثقلت موازينه، فينبغي أن يكون بعد ظهور الرجحان يف امليزان  عالعذاب إن مل يدف

  .غ من احلساب يف عيشة راضيةوبعد الفرا
اليمني أو املقربني ونزوله يف جنات عدن أو يف الفردوس األعلى، يتبع أصناف اإلميان، ألن  صحابأنعم التحاقه ب

تقليدي كإميان العوام يصدقون مبا يستمعون ويستمرون عليه، وإميان كشفي حيصل بانشراح الصدر بنور : اإلميان إميانان
الوجود كله على ما هو عليه، فيتضح أن الكل إىل اهللا مرجعه ومصريه، فهذا الصنف هم املقربون  اهللا حىت ينكشف فيه

  .النازلون يف الفردوس األعلى، وهم على غاية القرب من املأل األعلى
  .. وهم من وقاهم اهللا من الوقوع يف الكبائر .. هذا صنف من يناقش احلساب 

ل بعض أركان اإلسالم، فإن تاب توبةً نصوحاً قبل قرب األجل التحق مبن أو أمه ،ما من ارتكب كبرية أو كبائرأ
  .مل يرتكب، ألن التائب من الذنب كمن ال ذنب له، والثوب املغسول كالذي مل يتوسخ أصالً

                                                
  )مرسائل السال(من ) عيون احلقائق(سلسلة من ) أسرار األقدار(رسالة : انظر)  1(
وكـل ذلـك   :( بعد أن ذكر الغزايل ما ميكن أن يستدل به على توزع الدركات يف هذا الباب، عقب على ذلك بقوله)  2(

نه ميوت ال حمالة وال يقبل العالج، وعلى مريض آخـر بـأن عارضـه    أحكم بظاهر أسباب يضاهي حكم الطبيب على مريض ب
ل، ولكن تثوب إىل املشرف على اهلالك نفسه من حيـث ال يشـعر   خفيف وعالجه هني، فإن ذلك يظن يصيب يف أكثر األحوا

الطبيب، وقد يساق إىل ذي العارض اخلفيف أجله من حيث ال يطلع عليه، وذلك من أسرار اهللا تعاىل اخلفية يف أرواح األحيـاء  
فكذلك النجاة والفوز يف وغموض األسباب اليت رتبها مسبب األسباب بقدر معلوم، إذ ليس يف قوة البشر الوقوف على كنهها، 

اآلخرة هلما أسباب خفية ليس يف قوة البشر االطالع عليها، يعرب عن ذلك السبب اخلفي املفضي إىل النجاة بالعفو والرضا وعمـا  
ـ يفضي إىل اهلالك بالغضب واالنتقام، ووراء ذلك سر املشيئة اإلهلية األ وز زلية اليت ال يطلع اخللق عليها، فلذلك جيب علينا أن جن

العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته الظاهرة والغضب على املطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة، فإن االعتماد علـى التقـوى يف   
  )اإلحياء: انظر) (القلب، وهو أغمض من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غريه



 286

فيختم له بسوء  ،خمطر عند املوت، إذ رمبا يكون موته على اإلصرار سبباً لتزلزل إميانه هأمر فإن ،إن مات قبلأما 
دىن شك وخيال، والعارف أخلامتة، ال سيما إذا كان إميانه تقليدياً، فإن التقليد وإن كان جازماً فهو قابل لالحنالل با

عذاباً يزيد على  - إال أن يعفو اهللا  - وكالمها إن ماتا على اإلميان يعذبان  ،البصري أبعد أن خياف عليه سوء اخلامتة
العقاب من حيث املدة حبسب كثرة مدة اإلصرار، ومن حيث الشدة حبسب عذاب املناقشة يف احلساب، وتكون كثرة 

قبح الكبائر، ومن حيث اختالف أصناف السيئات، وعند انقضاء مدة العذاب ينزل البله املقلدون يف درجات أصحاب 
  .اليمني، والعارفون املستبصرون يف أعلى عليني

ر مظامل العباد، فديوان العباد هو الديوان الذي ال يترك، أكثر ما يدخل املوحدين الناوقد حدثين عن أشياخه أن 
 )أتدرون ما املفلس؟(: ألصحابه احلديث، قال رسول اهللا فيتسارع العفو والتكفري إليها، ففي  ،فأما بقية السيئات

م وزكاة، ويأيت قد إن املفلس من أميت يأيت يوم القيامة بصالة وصيا(: املفلس فينا من ال درهم له وال متاع، فقال: قالوا
شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، 

   1 )فإن فنيت حسناته، قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، مث طرح يف النار
من هؤالء يا : ههم وصدورهم، فقلتملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون وجو:(  وقال 
  2 )هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس، ويقعون يف أعراضهم: جربيل؟ قال
  ومن هم أهلها؟.. الناجنيرتبة فحدثين عن .. عرفت هذه الرتبة : قلت
ومل يقصروا اجلوائز، خلع عليهم تمل خيدموا ف رتبة منهي هذه الرتبة لقد ذكر يل شيخي عن أشياخه أن : قال
  .فيعذبوا

  فهل يوجد مثل هؤالء؟: قلت
هذا حال اانني والصبيان من الكفار واملعتوهني والذين مل تبلغهم لقد ذكر يل شيخي عن أشياخه أن : قال

فال  ،وال طاعة وال معصية ،فلم يكن هلم معرفة وال جحود ،، وعاشوا على البله وعدم املعرفة3الدعوة يف أطراف البالد
جناية تبعدهم، فما هم من أهل اجلنة وال من أهل النار، بل ينزلون يف منزلة بني املنزلتني ومقام بني  وسيلة تقرم وال
  .عنه باألعراف املقامني عرب الشرع

فيه معلوم يقيناً من اآليات واألخبار ومن أنوار  حلول طائفة من اخللقوقد ذكر يل شيخي عن أشياخه أن 
احلكم مثالً بان الصبيان منهم؛ فهذا مظنون وليس مبستيقن؛ واالطالع عليه حتقيقاً يف االعتبار؛ فأما احلكم على العني ك

  .عامل النبوة
رتبة تلك الرتبة اليت ذكرت أا .. فحدثين عن الرتبة األخري .. ال عالقة يل ذه الرتبة .. على العموم : قلت

  .الفائزين
                                                

  .رواه أمحد ومسلم والترمذي)  1(
  .رواه أبو داود)  2(
، وقد )أسرار األقدار(وهناك مذاهب أخرى ذكرناها بالتفصيل يف رسالة .. ماء يف هذه املسألة هذا مذهب كثري من العل)  3(

يكلـف هـؤالء بـبعض     –حبسب ما ورد يف كثري من النصـوص   –وهو أن اهللا .. رأينا أن األرجح فيها خالف هذا القول 
  .. أصام العذاب  التكاليف، فإن جنحوا فيها دخلوا اجلنة وإال
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) 10(والسابِقُونَ السابِقُونَ ﴿ :اهللا، وذكر نعيمهم فقال  الذين ذكرهم..  هم املقربون السابقونالفائزون : قال
علَى سررٍ موضونة ) 14(وقَليلٌ من الْآخرِين ) 13(ثُلَّةٌ من الْأَولني ) 12(في جنات النعيمِ ) 11(أُولَئك الْمقَربونَ 

)15 ( نيقَابِلتا مهلَيع نيئكتم)16 ( َونلَّدخانٌ موِلْد هِملَيع طُوفي)17 ( ٍنيعم نكَأْسٍ مو ارِيقأَبابٍ وبِأَكْو)لَا ) 18
) 22(وحور عني ) 21(ولَحمِ طَيرٍ مما يشتهونَ ) 20(وفَاكهة مما يتخيرونَ ) 19(يصدعونَ عنها ولَا ينزِفُونَ 

إِلَّا قيلًا سلَاما سلَاما ) 25(لَا يسمعونَ فيها لَغوا ولَا تأْثيما ) 24(جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ ) 23(الِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنون كَأَمثَ
  )الواقعة(﴾ )26(

  )17:السجدة(﴾  جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ فَال تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ﴿ :وذكر نعيمهم، فقال 
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت :(  - تبارك وتعاىل  –، فقال حيكي عن ربه  وذكرهم رسول اهللا 

  1 )وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر
  فمن هم؟.. لقد مألتين شوقا إليهم : قلت
فهو عندهم  ..ال يطلبون إال لذة النظر إىل وجه اهللا الكرمي فهم .. إال اهللا هؤالء هم الذين ال يطلبون من اهللا : قال

  .واية اللذات ،غاية السعادات
: فقالت - كيف رغبتك يف اجلنة؟ : عندما أجابت من سأهلا  –رابعة العدوية وهم الذين يرددون كل حني مع 

  )اجلار مث الدار(
  .نتها، بل عن كل شيء سواه حىت عن أنفسهمشغلهم حب رب الدار عن الدار وزيإم الذين 
يف حال االستغراق  - فهو املستويف مهه بالنظر إىل وجهه والفكر فيه،  ،مثال العاشق املستهتر مبعشوقهوإن مثاهلم 

  .ال حيس مبا يصيبه يف بدنه ،غافل عن نفسه - 
اتى ومل تولىن إال اجلميل يف إهلى كيف أيأس من حسن نظرك بعد مم: قال ذلك، مث رفع يديه إىل السماء، يقول

وعد بفضلك على  ،فتول من أمرى ما أنت أهله ،إهلى إن كانت ذنوىب قد أخافتىن فإن حمبىت لك قد أجارتىن ..حياتى
  .من غره جهله

  .وأدم ىل ما به سترتىن ،فمتعىن مبا له هديتىن ،ولو أردت فضيحىت مل تسترىن ،إهلى لو أردت إهانىت ملا هديتىن 
  .أظنك تردىن يف حاجة أفنيت فيها عمرى إهلى ما

  .ولوال ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك ،إهلى لوال ما قارفت من الذنوب ما خفت عقابك
***  

كصاحبه جالسا  هوقد رأيت.. بدينار العيار بني الناس يعرف كان .. تركناه، وانصرفنا إىل رجل آخر من أهل اهللا 
 ،واجلسم ترابا ،كأين بك غدا قد صار عظمك هكذا رفاتا.. وحيك  :(و يقول، وهعظما خنرامع نفسه ، وهو حيمل 

  )وأنا اليوم أقدم على املعاصي
  )فاقبلين وارمحين.. إليك إهلي إليك ألقيت مقاليد أمري : (مث رفع يديه إىل السماء، وقال

  
                                                

  .البخاري ومسلم رواه)  1(
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  ـ التصحيح 3
م شديدة نتيجة تذكري للذنوب شعرت يف نفسي بآالوغريهم بعد أن مررت على من ذكرت لكم من أهل اهللا 

  . الكثرية اليت كانت متأل نفسي بالظلمات
فما فائدة تلك املرحلتني اللتني قطعتهما، وقد بدأت باألمل، .. فأنت مل تتغري إذن : قال سجني من السجناء

  وانتهيت إىل األمل؟
باليأس واجلهل والتخبط واألهواء أما األمل األول، فكان حمفوفا .. فرق كبري بني األملني .. ال : قال السجني

  .. وأما الثاين، فمحفوف باألمل يف فضل اهللا .. واالستغالل
  ..وفرق كبري بني األملني.. ، وهو يتناول دواءه املر الراجي وأما الثاين، فأمل املريض.. اليائساألمل األول أمل املرض 

  ؟األمل فكيف خرجت من: قال السجني
وقد أخربين أين أصبحت جاهزا لقطع ) .. الفضيل بن عياض(شيخي الفاضل ..  لقد ذهبت إىل املرشد: قال

  .مرحلة التصحيح.. املرحلة اجلديدة 
   ..مواله عظم ضرر الذنوب وكوا حجاباً بني العبد وبني ا بفضل اهللا، وبعلمالرجوع إىل اهللا يقتضي : وقال يل

وقد اعتربه . .وهذا األمل هو الندم.. سبب فوات احملبوبب ه ال حمالةذلك معرفة حمققة تأمل قلبالعبد فإذا عرف 
) .. ذوبان احلشا ملا سبق من اخلطأ(بأا توبة ولذلك عرفوا ال.. أولياء اهللا حمرك التوبة األكرب، ووقودها األعظم 

  )نار يف القلب تلتهب، وصدع يف الكبد ال ينشعب(وعرفوها بأا 
وقد ذكر أولياء  ،من القوة ما يدفع اإلرادة لتدارك األخطاء، وتصحيحهاوهو ال يكفي وال يؤثر إال إذا كان له 

وقال سهل ، )ونشر بساط الوفاء ،خلع لباس اجلفاء(وعرفوا به الرجوع إىل اهللا، فقالوا يف تعريفهم للتوبة إا .. اهللا ذلك
  )التوبة تبديل احلركات املذمومة باحلركات احملمودة(: التستري

  :احلال واملاضي واالستقبالط بوهذا التصحيح يرتب
  .له احلال فبالترك للذنب الذي كان مالبساًيف أما 

  .فبالعزم على ترك الذنب املفوت للمحبوب إىل آخر العمر ،االستقباليف وأما 
  .املاضي فبتاليف ما فات باجلرب والقضاء إن كان قابالً للجربيف وأما 
  آت؟أصحح ما هو كيف و..  ؟فكيف أجرب ما فات: قلت
آثار على عالقتك باهللا، وآثار على عالقتك بنفسك، وآثار : لكل ذنت من الذنوب عظم أو صغر ثالثة آثار: قال

  .والعاقل هو الذي يستثمر األمل ليحرك من اإلرادة ما يصحح به ما فسد من هذه العالقات.. على عالقتك باخللق 
  :العالقة باهللا

  .فهلم سر يب ألصحح عالقيت مع اهللا: قلت
لن ترى فيه من البضاعة إال ما يقربك إنه سوق عجيب .. هلم بنا إىل سوق من األسواق .. سأسري معك : قال

إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا ﴿ :إنه السوق الذي أشار إليه قوله تعاىل .. هللا 
  )فاطر(﴾ )30(ليوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم من فَضله إِنه غَفُور شكُور ) 29(انِيةً يرجونَ تجارةً لَن تبور وعلَ
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تؤمنونَ بِاللَّه ) 10(يمٍ يا أَيها الَّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَل﴿ :وأشار إليه قوله تعاىل 
يغفر لَكُم ذُنوبكُم ) 11( ورسوله وتجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

مو ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْكُمخديو يمظالْع زالْفَو كذَل ندع اتني جةً فبطَي ناكا ) 12(سهونبحى ترأُخو
 نِنيمؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتو اللَّه نم رصالصف(﴾ )13(ن(  

ليس أمامه ..  اوقد تعجبت إذ رأيت يف مدخله رجال واقف.. سرت معه إىل هذا السوق العجيب الذي ذكره يل 
ملعاصي سلسلة يف عنق العاصي ال يفكه منها إال اا.. انتبهوا : والناس ملتفون حوله، وهو يصيح فيهم قائال.. شيء 

والنار مسعرة .. والصراط كثري االضطراب حتت أقدام السالكني ال يسكنه إال قول رب سلم سلم .. االستغفاروالتوبة 
والقرب مطبق الظلمة ال ينوره .. واملوقف شديد احلر ال يكن منه إال ظل العرش .. ن الضرام ال يطفئ هليبها إال نور اإلميا

بغية كل  وشفاعة الرسول.. واجلنة مغلقة األبواب يف وجوه طالا اليفتحها إال كلمة اإلخالص .. إال مصباح اليقني 
  .. ال بالذكر عنه إيفر والشيطان جامث على قلب اإلنسان ال ..  مريد ال تنال إال بالتوحيد

  .مسه الشيطان ليس له غري ذكر اهللا ترياقفمن .. الرب الرحيم كما يذكر األحباب العشاق  وااذكر
ال تطعموا يف وجدان حالوة و ،يا فرسان ميدان ذكر اهللا أشرعوا األسنة.. يا فرسان ميدان ذكر اهللا أطلقوا األعنة 

  .الذكر وقلوبكم مشغولة بوسواس الفكر
  ؟كيف يطمع يف الوصول من ال جيد يف املسري ؟ب الرمحن من هو للشيطان مسريكيف يكون حبي

هكذا هكذا تنال  ..خاطروا بالنفوس واألموال ..إمنا تلك رتبة األبطال ،ال ينال العلى رخي البال تاهللا وواهللا
  .املعال

من أهل اهللا نذر نفسه  هذا رجل: هزتين املوعظة كما هزت اجلموع احمليطة بالرجل، فسألت الفضيل عنه، فقال
  1 )ابن اجلوزي(يقال له و.. إنه من بغداد .. أن يعظ عباد اهللا، ويرقق قلوم ليصححوا عالقتهم باهللا 

  .. مسعنا مواعظ أخرى منه، وبكينا كما بكت اجلموع 
ة منه وكان يقرأ من مواضع متفرق.. مث سرت معه إىل حمل من احملالت كان صاحبه ينشر أمامه مصحفا عتيقا 

  .. خبشوع، والدموع تنهمر من عينيه، وكان مجيع من يستمع إليه يبكي لبكائه 
ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس واستغفروا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور ﴿ :كان من اآليات اليت مسعتها منه قوله تعاىل 

يمحوقوله ..  )199:البقرة) (ر: ﴿الر نآم هلسرو بِهكُتو هكَتالئمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمس
ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرله وقو..  )285:البقرة) (ال ن: ﴿ ينالَّذ

الصابِرِين والصادقني والْقَانِتني ﴿ :وقوله ..  )16:آل عمران) (يقُولُونَ ربنا إِننا آمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ
والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا ﴿ :وقوله ..  )17:آل عمران) (والْمنفقني والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ

ي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن رفغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس ونَاللَّهلَمةٌ  )135(عرفغم مهاؤزج كأُولَئ
بر نمنيلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنجو ا ﴿ :وقوله ..  )آل عمران( )136( هِممو

                                                
ذكرناه يف مناسبات خمتلفة من هذه السلسلة وغريها، وذكرنا  وقد.. من اخلطباء املشهورين  –كما هو معروف  –وهو )  1(

  .ترمجته فيها
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امأَقْد تثَبا ورِني أَما فافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن را اغْفنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَهكَانَ قَورِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا وآل ) (ن
وبنا وكَفِّر عنا ربنا إِننا سمعنا منادياً ينادي للْإِميان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُن﴿ :وقوله ..  )147:عمران

 عا مفَّنوتا ونئَاتيارِسروا ﴿ :وقوله ..  )193:آل عمران) (الْأَبإِذْ ظَلَم مهأَن لَوو اللَّه بِإِذْن طَاعيولٍ إِلَّا لسر نا ملْنسا أَرمو
واستغفرِ اللَّه ﴿ :وقوله ..  )64:لنساءا) (أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً

ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً ﴿ :وقوله ..  )106:النساء) (إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً
﴿ :وقوله ..  )74:املائدة) (إِلَى اللَّه ويستغفرونه واللَّه غَفُور رحيم أَفَال يتوبونَ﴿ :وقوله ..  )110:النساء) (رحيماً

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبي ﴿ :وقوله ..  )23:ألعراف) (قَاال رطَ فقا سلَمو
و يهِمدأَيرِيناسالْخ نم نكُونا لَنلَن رفغيا ونبا رنمحري لَم نلُّوا قَالُوا لَئض قَد مها أَنأَووقوله ..  )149:ألعراف) (ر: ﴿

نيماحالر محأَر تأَنو كتمحي را فلْنخأَدي وأَخلي ول راغْف بى ﴿ :وقوله ..  )151:ألعراف) (قَالَ روسم ارتاخو
وإِياي أَتهلكُنا بِما فَعلَ السفَهاُء منا  قَومه سبعني رجالً لميقَاتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو شئْت أَهلَكْتهم من قَبلُ

) من تشاُء وتهدي من تشاُء أَنت ولينا فَاغْفر لَنا وارحمنا وأَنت خير الْغافرِين إِنْ هي إِلَّا فتنتك تضلُّ بِها
 )33:الألنف) (وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ﴿ :وقوله ..  )155:ألعراف(

فَضلٍ فَضلَه وإِنْ  وأَن استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يمتعكُم متاعاً حسناً إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤت كُلَّ ذي﴿ :وقوله .. 
قَومِ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يرسلِ السماءَ  ويا﴿ :وقوله ..  )3:هود) (تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِريٍ

نيرِمجا ملَّووتال تو كُمتةً إِلَى قُوقُو كُمزِدياراً وردم كُملَيا ﴿ :وقوله ..  )52:هود) (عحاً قَالَ يالص ماهأَخ ودإِلَى ثَمو
وا اللَّهدبمِ اعوا إِلَ قَووبت ثُم وهرفغتا فَاسيهف كُمرمعتاسضِ والْأَر نم أَكُمشأَن وه هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم ي قَرِيببإِنَّ ر هي

جِيب61:هود) (م(  .. وقوله: ﴿دو يمحي ربإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتاسوود) (وقوله ..  )90:هود: ﴿ هإِن
نيماحالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنا آمنبقُولُونَ ري يادبع نم قُلْ ﴿ :وقوله ..  )109:املؤمنون) (كَانَ فَرِيقو

نيماحالر ريخ تأَنو محارو راغْف بينِ﴿ :وقوله . . )118:املؤمنون) (رالد موي ييئَتطي خل رفغأَنْ ي عي أَطْمالَّذو (
) قَالَ يا قَومِ لم تستعجِلُونَ بِالسيئَة قَبلَ الْحسنة لَوال تستغفرونَ اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ﴿ :وقوله ..  )82:الشعراء(
..  )16:القصص) (رب إِني ظَلَمت نفِْسي فَاغْفر لي فَغفَر لَه إِنه هو الْغفُور الرحيم قَالَ﴿ :وقوله .. )46:النمل(

قُلْ ﴿ :وقوله ..  )55:غافر) (فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي والْأبكَارِ﴿ :وقوله 
و وهرفغتاسو هوا إِلَييمقتفَاس داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمإِننيرِكشلْملٌ ليوقوله ..  )6:فصلت) (و

: ﴿ؤلْملو بِكذَنل رفغتاسو إِلَّا اللَّه ال إِلَه هأَن لَمفَاعاكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهو اتنمؤالْمو نِنيوقوله ..  )19:حممد) (م
والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا ﴿ :وقوله ..  )18:الذريات) (وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ﴿ :

ينالَّذ يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجال تو انميا بِالْأقُونبيلَ ﴿ :وقوله ..  )10:احلشر) (سإِذَا قو
ونَ ودصي مهتأَيرو مهوسؤا رولَو ولُ اللَّهسر لَكُم رفغتسا يالَوعت مونَلَهكْبِرتسم ما ﴿ :وقوله ..  )5:املنافقون) (هها أَيي

م جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار الَّذين آمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبةً نصوحاً عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ويدخلَكُ
لَنا نورنا واغْفر لَنا إِنك ه النبِي والَّذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أَيديهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا أَتمم يوم ال يخزِي اللَّ

يرٍء قَديلَى كُلِّ ش8:التحرمي) (ع(  .. وقوله: ﴿رفغتاسو كبر دمبِح حباباًفَسوكَانَ ت هإِن ه) (وقوله ..  )3:النصر: ﴿
 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهرفغتاس20: املزمل من اآلية ( ( و (  
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وال يقرأ يف حياته .. فهو ال يتكلم به .. هذا رجل من أهل اهللا نذر نفسه لكتاب ربه : سألت الفضيل عنه، فقال
  .غريه

   يقرأ إال آيات االستغفار؟فما باله ال: قلت
وخيربهم أن ذلك هو شأن عباد اهللا الصاحلني من األولياء .. هو يطلب ممن حوله أن يستغفروا رم : قال
   ..واملرسلني

إىل حمل من احملالت كان صاحبه ينشر نا مث سر.. والناس من حوله خيشعون خلشوعه .. تركناه يرتل خبشوع 
يذكر ال نذر نفسه أن .. هذا رجل من أهل اهللا : ، فسألت الفضيل عنه، فقالديث للنيب أمامه أوراقا يقرأ منها أحا

  .1إنه معروف يف هذا السوق، وهم يلقبونه بابن أيب الدنيا.. بأحاديث رسول اهللا إال عباد اهللا 
  ومل مل يلقبوه بابن أيب اآلخرة ما دام يذكرهم باآلخرة؟: ابتسمت، وقلت

ولكنهم مل جيدوا من اللذة ما .. كان هلم من الغىن والسعة ما هلم .. جال من أهل الدنيا لقد لقبه بذلك ر: قال
  .فلذلك أطلقوا عليه هذا اللقب.. وجدوه يف صحبته 

  :  سأذكر لكم بعض ما مسعت من هذا الرجل الفاضل
م مذنب إال من يا ابن آدم كلك:( عز و جل حاكيا عن ربه  أنه قال أيب ذر عن رسول اهللا لقد حدثنا عن 

 ،وكلكم ضال إال من هديت.. فاسألوين أعطكم  ،وكلكم فقري إال من أغنيت.. عافيت فاستغفروين أغفر لكم 
ولو أن أولكم  ..وهو يعلم أين ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له وال أبايل ،ومن استغفرين.. فاسألوين اهلدى أهدكم 

وا على قلب أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاين وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمع
ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد .. مثل جناح بعوضة 

ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوين .. منكم ما زادوا يف سلطاين مثل جناح بعوضة 
ألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوين ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم يف حىت تنتهي مس

  2 )إمنا أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون ،وذلك أين جواد ماجد واحد عطائي كالم وعذايب كالم ،البحر
يا ابن آدم إنك ما دعوتين  :(حاكيا عن ربه تبارك وتعاىل يقول  أنس قال مسعت رسول اهللا وحدثنا عن 

يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك .. ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أبايل 
  3 )يا ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراا مغفرة.. وال أبايل 

وعزتك ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم  :قال إبليس( :قال دري عن النيب عن أيب سعيد اخلوحدثنا 
   4 )وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين :فقال ،يف أجسادهم

                                                
 208(ابن أيب الـدنيا  ، املعروف بعبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي االموي، موالهم، البغدادي، أبو بكرهو )  1(

كتابا منها، مث ذكـر أمساءهـا    20له مصنفات اطلع الذهيب على . .من التصنيف اللحديث، مكثر احافظكان )  ـه 281 -
  .وغريها كثري) ذم املالهي(و) مكارم االخالق(و )الفرج بعد الشدة(كتابا، منها  164كلها، فبلغت 

  .رواه مسلم والترمذي وحسنه وابن ماجه والبيهقي واللفظ له)  2(
  .اه الترمذي وقال حديث حسن غريبرو)  3(
  .وقال احلاكم صحيح اإلسناد ،رواه أمحد واحلاكم)  4(
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 ،أال إن داءكم الذنوب .. كم ودوائكمئأال أدلكم على دا:(  عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا وحدثنا 
  1 )ودواءكم االستغفار

ومن  ،من لزم االستغفار جعل اهللا له من كل هم فرجا:(  قال رسول اهللا  :عن عبد اهللا بن عباس قالوحدثنا 
  2 )ورزقه من حيث ال حيتسب ،كل ضيق خمرجا

  3 )طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفار كثري:( يقول  مسعت النيب  :عن عبد بن بسر قالوحدثنا 
  4 )من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من االستغفار:( قال  عن الزبري أن رسول اهللا وحدثنا 

ما من مسلم يعمل ذنبا إال وقف امللك ثالث :(  عن أم عصمة العوصية قالت قال رسول اهللا حدثنا و
  5 )فإن استغفر من ذنبه مل يكتبه عليه ومل يعذبه اهللا يوم القيامة ،ساعات

فإن هو نزع  ،إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت يف قلبه نكتة (:قال عن أيب هريرة عن رسول اهللا وحدثنا 
كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما  ﴿:فذلك الران الذي ذكره اهللا تعاىل ،فإن عاد زيد فيها حىت تعلو قلبه ،واستغفر صقلت
  6 )14:املطففني) (كَانوا يكِْسبونَ
  7 )وجالؤها االستغفار ،وب صدأ كصدإ النحاسإن للقل:( قال  عن أنس أن رسول اهللا وحدثنا 
وإذا  ،حديثا نفعين اهللا به مبا شاء أن ينفعين كنت رجال إذا مسعت من رسول اهللا  :عن علي قالوحدثنا 

وصدق أبو بكر أنه قال مسعت  ،وحدثين أبو بكر :وقال ،فإذا حلف يل صدقته ،حدثين أحد من أصحابه استحلفته
مث  ،)مث يستغفر اهللا إال غفر له ،مث يقوم فيصلي ركعتني ،من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهورما  :(يقول رسول اهللا 

 الذُّنوب إِلَّا اللَّه والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر ﴿:قرأ هذه اآلية 
ونَولَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي 8 )135:آل عمران) (لَم  

من قال أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر له  :(يقول  عن زيد أنه مسع النيبوحدثنا 
  9 )وإن كان فر من الزحف

أمتوها سبعني :( فقال  ،فاستغفرنا ،)وا اهللاستغفر:(يف مسريه فقال  كان رسول اهللا  :عن أنس قالوحدثنا 
 ..ما من عبد وال أمة يستغفر اهللا يف يوم سبعني مرة إال غفر اهللا له سبعمائة ذنب:( فقال رسول اهللا  ،فأمتمناها )مرة

                                                
  .رواه البيهقي)  1(
  .صحيح اإلسناد :وقال احلاكم ،رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي)  2(
  .رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي)  3(
  .بهرواه البيهقي بإسناد ال بأس )  4(
  .صحيح اإلسناد :رواه احلاكم وقال)  5(
صـحيح علـى    :رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال)  6(

  .شرط مسلم
  .رواه البيهقي)  7(
ـ    ،رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه)  8( وقـال   ،ركعتنيوليس عند بعضـهم ذكـر ال

  .وذكر أن بعضهم وقفه ،حديث حسن غريب :الترمذي
ورواه  ..وإسناده جيد متصـل : املنذريقال ، حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه :رواه أبو داود والترمذي وقال)  9(

  .يقوهلا ثالثا: صحيح على شرطهما إال أنه قال :احلاكم من حديث ابن مسعود وقال
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  1 )وقد خاب عبد أو أمة عمل يف يوم وليلة أكثر من سبعمائة ذنب
فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو التواب ﴿ :ل وج يف قوله عزقال  أن رسول اهللا  هعنوحدثنا 

يمحال  ،عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر يل إنك خري الغافرين ،سبحانك اللهم وحبمدك: قال( أنه  )37:البقرة) (الر
ال إله إال أنت سبحانك  ،أرحم الرامحني إله إال أنت سبحانك وحبمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارمحين إنك أنت

  2 )وحبمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم
 ،فقال هذا القول مرتني أو ثالثا ،واذنوباه ،واذنوباه :فقال، جاء رجل إىل رسول اهللا  :جابر قال وحدثنا عن

: مث قال ،فقاهلا ،)ورمحتك أرجى عندي من عملي ،اللهم مغفرتك أوسع من ذنويب:( قل : فقال له رسول اهللا 
  3 )فقد غفر اهللا لك ،قم:(مث قال  ،فعاد ،)عد: (مث قال ،فعاد ،)عد(

سألت .. وانصرفنا إىل رجل آخر اجتمع الناس حوله يسألونه، وجييبهم ..  تركناه يروي أحاديث رسول اهللا 
  )ابن رجب(ل اهللا يقال له إنه رجل من أه.. هذا مفيت التائبني : الفضيل عنه، فقال

  حىت نسلكها؟ الستغفارطريقة لأفضل حدثنا عن .. يا موالنا : اقتربنا منه، فسمعنا سائال يقول له
فهذا ما . .مث يسأل اهللا املغفرة. .مث يثىن باإلعتراف بذنبه. .أن يبدأ العبد بالثناء على ربهأفضلها : قال ابن رجب

اللهم أنت (: سيد اإلستغفار أن يقول العبد:(  في احلديث قال رسول اهللا ، ف وردت به السنة عن رسول اهللا 
خلقتىن وأنا عبدك وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك  ،رىب ال إله إال أنت

  4 )بنعمتك على وأبوء بذنىب فاغفر ىل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
اللهم إىن (قل : قالف ،يا رسول اهللا علمىن دعاء أدعو به ىف صالتى: قال، ف اهللا رسول بكر الصديق  وسأل أبو

  )ظلمت نفسى ظلما كثريا، وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر ىل مغفرة من عندك وارمحىن إنك أنت الغفور الرحيم
  فهل يقتصر على هذا؟: قال الرجل

أستغفر اهللا العظيم الذى ال إله إال (: العبدلك أن يقول ومن ذ.. لقد ورد التوسع يف ذلك .. ال : قال ابن رجب
   5 )أن من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف( فقد ذكر النيب ) .. هو احلى القيوم وأتوب إليه

اللهم اغفر لنا وارمحنا وتب علينا إنك (قل : قلت يا رسول اهللا كيف نستغفر؟ قال: عن خباب بن األرت قالو
  6 )يمأنت التواب الرح

  .من رسول اهللا  )أستغفر اهللا وأتوب إليه(: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول(: عن أىب هريرة قالو
رب اغفر ىل وتب على إنك (: ىف الس الواحد مائة مرة يقول إن كنا لنعد لرسول اهللا (: عن ابن عمر قالو

                                                
  . الدنيا والبيهقي واألصبهاينرواه ابن أيب)  1(
  .رواه البيهقي)  2(
  .رواته مدنيون ال يعرف واحد منهم جبرح :وقال ،رواه احلاكم)  3(
  .البخارىرواه )  4(
  .أبو داود والترمذىرواه )  5(
  .يف عمل اليوم والليلةلنسائى رواه ا)  6(
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  1 )رأنت التواب الغفو
  كم يستغفر ىف اليوم؟ف: قال الرجل
من أكثر (: يذكر فضل ذلك كلما أكثر العبد من االستغفار كان أفضل، لقد قال رسول اهللا : بقال ابن رج

  2)من اإلستغفار جعل اهللا له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق خمرجا، ورزقه من حيث ال حيتسب
  3 )مرة واهللا إىن ألستغفر اهللا وأتوب إليه ىف اليوم أكثر من سبعني: (عن نفسه، فقال وحدث رسول اهللا 
  4 )وإىن ألستغفر اهللا ىف اليوم مائة مرة ،إنه ليغان على قلىب :(ويف حديث آخر قال

أين أنت من اإلستغفار؟ : وإن عامة ذلك على أهلى فقال ،قلت يا رسول اهللا إىن ذرب اللسان: عن حذيفة قالو
  5 )إىن ألستغفر اهللا ىف اليوم والليلة مائة مرة

  )ىف صحيفته استغفار كثريا طوىب ملن وجد(: وقالت عائشة
  )ما جاور عبد ىف قربه من جار أحب إليه من استغفار كثري(: قال أبو املنهالو

  )وذلك على قدر ديىت ،إىن ألستغفر اهللا وأتوب إليه كل يوم ألف مرة(: أبو هريرة وقال
  )ىل نيف وأربعون ذنبا قد استغفرت اهللا لكل ذنب مائة ألف مرة(: قال رياح القيسىو
فاستغفر اهللا لكل زلة مائة ألف مرة،  ،فإذا زالته ال جتاوز ستا وثالثني ،حاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغهو

ومع ذلك فإىن غري آمن من سطوة رىب أن (: قال. .وصلى لكل زلة ألف ركعة، وختم ىف كل ركعة منها ختمة
  )يأخذىن ا فأنا على خطر من قبول التوبة

ستغفار ىف بيوتكم، وعلى موائدكم، وىف طرقكم، وىف أسواقكم، وىف جمالسكم، أكثروا من اال(: وقال احلسن
  )وأينما كنتم فإنكم ما تدرون مىت تنزل املغفرة

  ؟كثرت ذنوبه وسيئاته حىت فاقت العدد واإلحصاءفما تقول فيمن : قال الرجل
د اهللا باملغفرة عليها مجيعا، ويف من الذنوب اليت يعلمها، واليت ال يعلمها، فقد وعليستغفر اهللا : قال ابن رجب

أسألك من خري ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك ملا تعلم إنك أنت عالم :(  احلديث قال رسول اهللا 
  6 )الغيوب
  

  :بعضهمقال وىف هذا 
  إن الشقى ملن ال يرحم اهللا= استغفر اهللا مما يعلم اهللا 

  لكن حيلم اهللاكل مسىء و= ما أحلم اهللا عمن ال يراقبه 
                                                

  .رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة)  1(
  .أبو داودرواه )  2(
  .البخارىرواه )  3(
  .رواه مسلم)  4(
  .رواه أمحد)  5(
  .الترمذي والنسائي واحلاكم وصححهرواه )  6(
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  طوىب ملن كف عما يكره اهللا= فاستغفر اهللا مما كان من زلل 
  طوىب ملن ينتهى عما ى اهللا= طوىب ملن حسنت سريرته 

  هل يصح له ذلك؟.. أن يستغفر له؟  هيطلب منيستعني بغريه، فما تقول ممن : قال آخر
عمر يطلب من الصبيان فقد كان . .وقد كان الصاحلون يفعلونه .. وكيف ال يصح ذلك : قال ابن رجب

، وكان )اللهم اغفر ألىب هريرة(: قولوا :وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكتاب) .. إنكم مل تذنبوا(: اإلستغفار ويقول
استغفروا ىل : لو كان رجل يطوف على األبواب كما يطوف املسكني يقول(: قال بكر املزىنو ..يؤمن على دعائهم
  )لكان قبوله أن يفعل

  ؟االستغفار التام املوجب للمغفرةما هو فما : قال آخر
والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً ﴿ :لقد ذكر اهللا ذلك، فقال .. على املعصية  صرارهو ما قارن عدم اإل: قال ابن رجب

رفغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ونَ  أَولَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن
)135 (أَج منِعا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنجو هِمبر نةٌ مرفغم مهاؤزج كأُولَئ نيلامالْع ر)136( ﴾
  )آل عمران(

ويل للذين يصرون على ما :(  وهلذا قال رسول اهللا . .باملغفرةف قرن اهللا هذا االستغفار بوعد أهله انظر كي
  1 )فعلوا وهم يعلمون

  2 )لتائب من الذنب كمن ال ذنب له، واملستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كاملستهزئ بربه:( قال و
من مل يكن مثرة استغفاره تصحيح توبته فهو (: همبعضوهلذا دأب العارفون على نصيحة مريديهم ذا، قال 

  )استغفارنا هذا حيتاج إىل استغفار كثري(: وكان بعضهم يقول) .. كاذب ىف استغفاره
: رجل مقيما على امرأة زنا كلما قضى منها شهوته قال: فذكر منهم: ثالثة ال يستجاب هلم(: قال الضحاكو

ول عنها وأغفر لك، وأما ما دمت عليها مقيما فإىن ال اغفر لك، حت: رب اغفر ىل ما أصبت من فالنة، فيقول الرب
رد إليهم ما هلم وأغفر لك، وأما : رب اغفر ىل ما آكل من فالن فيقول تعاىل: ورجل عنده مال قوم يرى أهله فيقول

  )ما مل ترد إليهم فال أغفر لك
  :وقد قال الشاعر الصاحل يذكر ذلك

  لفظة بدرت خالفت معناهامن = استغفر اهللا من استغفر اهللا 
  سددت بالذنب عند اهللا جمراها= وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد 

  فمن يضمن لنفسه العصمة من الذنوب؟.. لقد ضيقت علينا ذا األبواب : قال الرجل
فقد يصر الشخص على شيء ويعزم عليه، ولكنه ينكث .. ليس املراد بعدم اإلصرار عدم الوقوع : قال ابن رجب

فاملراد مما ذكرت هو أن يعاهد اهللا أن ال يقع يف الذنب جبزم وتأكيد، فإن قدر ووقع يف الذنب عاد إىل ..  عزمه
  .. االستغفار من جديد 

                                                
  .رواه أمحد)  1(
  .ورفعه منكر ولعله موقوف: ، قال ابن رجبابن أىب الدنيارواه )  2(
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  1 )ما أصر من استغفر وإن عاد ىف اليوم سبعني مرة(: قالذلك، ف لقد ذكر رسول اهللا 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب : ، قال اهللا تعاىلرب أذنبت ذنبا فاغفر ىل: عبدا أذنب ذنبا فقال أن(وأخربنا 

وىف رواية أنه .. 2 )مث مكث ما شاء اهللا مث أذنب ذنبا آخر فذكر مثل األول مرتني أخريني. ويأخذ به، غفرت لعبدى
  3 )قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء(: قال ىف الثالثة

  ؟)وب إليهوأت(قوله  أن يزيد ىف استغفارهللمستغفر جيوز هل : قال آخر
كاذب ىف قوله فهذا .. مصر بقلبه على املعصية أوالمها أن يقوهلا، وهو ..  حالتانقائل هذا له : قال ابن رجب

  .فال جيوز له أن خيرب عن نفسه بأنه تائب وهو غري تائب ،ألنه غري تائب ،)وأتوب إليه(
عة من الصاحلني خوفا من الكذب يف ادعاء وقد كره ذلك مجا ..مقلع عن املعصية بقلبهيقوهلا، وهو أن : وثانيهما

  .. ذلك 
فتب  ك،اللهم إىن أستغفر(: ولكن ليقل ،كذبة وذنبا )وأتوب إليه(يكون قوله : عن ذلك الربيع بن خثيمفقد قال 

أستغفر اهللا العظيم الذى ال إله إال هو احلى القيوم، وأسأله توبة (: وكان حممد بن سوقه يقول ىف استغفاره) .. على
ومسع مطرف رجال ) .. حيسب من الكذب أن يقول أستغفر اهللا مث يعود(: وروى عن حذيفة أنه قال) .. صوحان

  )لعلك ال تفعل(: فتغيظ عليه وقال، )أستغفر اهللا وأتوب إليه(: يقول
 فليقل ذلك مستعينا باهللا.. فإن صادف املؤمن من قلبه قوة وجزما على التوبة .. ولكن ذلك ال يعين العموم 

 ويف احلديث قال رسول اهللا ) .. أستغفرك اللهم، وأتوب إليك(: كفارة السوقد روي يف احلديث يف .. تعاىل
   4 )اللهم تب عليه(: أستغفر اهللا وأتوب إليه فقال: فقال ،)استغفر اهللا وتب إليه(: لرجل

توبة من ال ميلك (قل  ..ا محيققل ي: فقال له ،)أستغفر اهللا وأتوب إليه(: روى عن عمر أنه مسع رجال يقولو
  )لنفسه نفعا وال ضرا وال موتا وال حياة وال نشورا

إن (: فقال، )أستغفر اهللا العظيم الذى ال إله إال هو احلى وأتوب إليه(يقول ، هل وسئل األوزاعى عن اإلستغفار
  )اغفر ىل حىت يتم اإلستغفار(: هذا حلسن ولكن يقول

فإن عصى قال يا  ،حال من مواله، فأحسن أحواله أن يرجع إليه يف كل شيء ال بد للعبد يف كل(: قال سهلو
رب استر علي، فإذا فرغ من املعصية قال يا رب تب علي، فإذا تاب قال يا رب ارزقين العصمة، وإذا عمل قال يا رب 

  )تقبل مين
  :العالقة بالنفس

ت كدورات كثرية يف نفسي، كتلك الكدورات بعد أن نفح علينا من سوق التوبة ما نفح من أنوار اإلميان، رأي
وهذا عالمة .. نفسك تطالبك باالغتسال : اليت جيدها من طال عهده بعدم دخول احلمام، فسألت صاحيب عنها، فقال

  .صدقك يف طريق التوبة، فأبشر
                                                

  .أبو داود والترمذىرواه )  1(
  .رواه البخاري ومسلم)  2(
  .رواها مسلم)  3(
  .أبو داودرواه   )4(
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  فهل هناك محام ميكن أن أغسل فيه نفسي من أدراا؟: قلت
  .امهافكما للتوبة سوقها، هلا مح.. أجل : قال
  .فما أحوج نفسي إىل الطهارة.. فهلم يب إليه : قلت

إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب ﴿ :وقد رأيت على بابه الفتة كتب فيها قوله تعاىل .. سرت معه إىل محام التوبة 
 رِينطَهتليبني .. ة يقرن اهللا التوابني باملتطهرين يف هذه اآلية الكرمي: ، فسألت الفضيل عنها، فقال)البقرة(﴾  )222(الْم

أن التوبة احلقيقية النصوح هي اليت تطهر الروح من املعصية، ومن آثار املعصية، كما يطهر املاء اجلسد من األوساخ، 
  .وما حتدثه األوساخ يف اجلسم من آثار

  فهما طهارتان إذن؟: قلت
أبو حامد يذم من بالغ يف الطهارة لقد قال .. كان نفاقا  وإال.. وال تكتمل إحدامها إال باألخرى.. أجل : قال

 ،هي مبىن الدين :فيقولون ،قد انتهت النوبة اآلن إىل طائفة يسمون الرعونة نظافةل:( الظاهرة غافال عن أدرانه الباطن
عجب واجلهل والباطن خراب مشحون خببائث الكرب وال ..كفعل املاشطة بعروسها ،فأكثر أوقام يف تزيينهم الظواهر

ولو اقتصر مقتصر على االستنجاء باحلجر أو مشى على األرض  ،والرياء والنفاق وال يستنكرون ذلك وال يتعجبون منه
حافيا أو صلى على األرض أو على بواري املسجد من غريسجادة مفروشة أو مشى على الفرش من غري غالف للقدم 

ف أقاموا عليه القيامة وشدوا عليه النكري ولقيوه بالقذر وأخرجوه أو توضأ من آنية عجوز أو رجل غري متقش ،من أدم
فانظر كيف  ..والرعونة نظافة ،فسموا البذاذة اليت هي من اإلميان قذارة.. من زمرم واستنكفوا عن مؤاكلته وخمالطته

  1 )وكيف اندرس من الدين رمسه كما اندرس حقيقته وعلمه ،واملعروف منكرا ،صار املنكر معروفا
  فكيف أختلص من هذه الرعونة اليت حتدث عنها أبو حامد؟: قلت
  .. كيف ينظفون البواطن  يف هذا احلمام يوجد رجال كثريون من أهل اهللا تعلموا عن ورثة رسول اهللا : قال
  .فما أحوج نفسي للطهارة.. فهلم بنا ندخل إليهم : قلت

خياطبه بكل كل منهم ينفرد برجل .. ن من الناس وجدت أقواما كثريي.. عجيبا مظهرا فوجدت .. دخلت معه 
.. والعجيب أم مع كل هذه الزمحة ال يبدو عليهم االنشغال إال مبا هم فيه.. أساليب اخلطاب اللطيف منها والعنيف 

  .فال يلتفت أحدهم لآلخر، وال يكاد ينتبه له
حيشر ( :يقول عت رسول اهللا مس: عن عائشة قالت سألت الفضيل عن عدم انشغال بعضهم ببعض، فحدثين 

 يا(: قال فيارسول اهللا النساء والرجال مجيعا ، ينظر بعضهم إىل بعض؟ : قلت  ،)الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال
  2 )شد من أن ينظر بعضهم إىل بعضأمر عائشة األ

ا، فال ميكن أن يتطهر العاقل هو من بدأ بالنظر يف عيوب نفسه، وانشغل : فسألته عن سر هذا احلديث، فقال
  .من ال ينظر يف مرآة الروح لريى ما لصق بروحه من أنواع األدران

  .فالنظر إىل النفس حجاب: قلت
                                                

  .اإلحياء)  1(
  .البخاري ومسلمرواه )  2(
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رمبا كنت مسيئاً فأراك اإلحسان منك (فـ .. واالنشغال بعيوب الناس عن عيوب النفس أعظم منه: قال
   1 )صحبتك إىل من هو أسوأ حاالً منك

.. من أطاع هواه أعطى عدوه مناهاعلم أن : املتطهرين، فسمعنا املرشد خياطب املتطهر قائال اقتربنا من أحد هؤالء
  ..وأن من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته.. وأن راكب الشهوات ال تستقال عثراته 

حذروا أهواءكم كما حتذرون أعداءكم ، فإنه ليس شيء أعدى ا: ( ، وهو يريب الصادقنيالصادقلقد قال 
فإن هواها يف رداها وترك النفس وما وى أذاها  ،ال تدع النفس وهواها:( ، وقال لبعضهم)جال من اتباع أهوائهمللر

  )وكف النفس عما واه دواها
معرفة (:  قال فيا رسول اهللا كيف الطريق إىل معرفة احلق ؟ : أن رجالً امسه جماشع قالوروي يف احلديث 

فكيف الطريق إىل رضا احلق؟ : ، فقال  )خمالفة النفس(:  قال فموافقة احلق؟  فكيف الطريق إىل: ، فقال)النفس
فكيف : ، فقال )عصيان النفس( :  قال ففكيف الطريق إىل طاعة احلق ؟ : ، فقال  )سخط النفس( :  قال ف

التباعد عن ( :  قال ففكيف الطريق إىل قرب احلق؟ : ، فقال  )نسيان النفس( :  قال فالطريق إىل ذكر احلق؟ 
فكيف الطريق إىل ذلك ؟ : ، فقال  )الوحشة عن النفس( :  قال فنس احلق؟ أفكيف الطريق إىل : ، فقال  )النفس

  2 )االستعانة باحلق على النفس( :  قال ف
***  

إن اخلطر كل : فسمعناه يقول لصاحبه ،على حسب ما علمت بعد ذلك 3وكان امسه الصفارسرنا إىل آخر، 
جرأة اإلنسان على قتل أخيه أال ترى أن .. يف النفوس املمتلئة بالظلمات، إا تزين كل رذيلة، وتقبح كل حممدةاخلطر 

  ؟اإلنسان ومصادرة حقه يف احلياة أكرب جرمية بشعة
  .. بلى : قال الرجل
م هابيل، حتدث القرآن احلكيم عن أول جرمية قتل وقعت على األرض حيث قتل قابيل بن آدلقد : قال املرشد،

فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخيه فَقَتلَه فَأَصبح من ﴿ : تعاىل، فقال هذه اجلرمية إىل النفسالكرمي نسب القرآن قد و
رِيناس30:املائدة) (الْخ(  

  )67:طـه) (فَأَوجس في نفِْسه خيفَةً موسى ﴿: تعاىلفقال اخلوف حالة نفسية، ومثل ذلك اعترب 
  )9من اآلية: احلشر)(ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ ﴿: تعاىلفقال ، انفسي االبخل مرضاعترب و

 ،والنفس هي اليت تزين لإلنسان وتدفعه لالرتداد عن الدين وسوء التعامل مع قضاياه، كما حصل للسامري
 ﴿: تعاىلقال ي أضل املؤمنني بتوجيههم لعبادة عجل صنعه من احللي، ، والذ) عليه السالم(صاحب نيب اهللا موسى 

 رِياما سي كطْبا خ95(قَالَ فَم ( لَتوس ككَذَلا وهذْتبولِ فَنسأَثَرِ الر نةً مضقَب تضفَقَب وا بِهرصبي ا لَمبِم ترصقَالَ ب
  )طه( ﴾)96(لي نفِْسي 

                                                
  .حكمة من حكم ابن عطاء اهللا)  1(
  .11/138: مستدرك الوسائل، 70/72: حبار األنوار ، 1/246:عوايل اللئايل: انظر)  2(
الكالم الـوارد هنـا مـن     أشري به إىل العالمة اجلليل حسن الصفار، وهو من كبار العلماء املعاصرين، وقد استفدنا هذا)  3(

  .بالتصرف الذي اقتضاه املقام) النفس منطقة خطر(كتابه 
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ولَقَد آتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده  ﴿: تعاىل قاللنفس سبب خمالفة األنبياء والعدوان عليهم، وأهواء ا
ى أَنفُسكُم استكْبرتم ما لَا تهوبِالرسلِ وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ بِ

  )البقرة( ﴾)87(فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ 
إمنا قاموا جتاهه بتلك اجلرمية النكراء، حيث ألقوه يف قاع اجلب، وهو ذلك ) عليه السالم(وأخوة نيب اهللا يوسف 

ل تعاىل على لسان أبيهم يعقوب اف نفسي أصام، قالصغري الوديع املتفرد يف مجاله وحسنه، إمنا صنعوا ذلك الحنرا
  )يوسف( ﴾)18(قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ  ﴿:)عليه السالم(

ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم  ﴿: ل تعاىلاواحلسد حالة مرضية نفسية بني األفراد أو األمم واتمعات، ق
اصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيبا تم دعب نم فُِسهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِمي دعب نم إِنَّ اللَّه رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حفَح

  )البقرة( ﴾)109(قَدير  علَى كُلِّ شيٍء
وقَالَ الَّذين لَا يرجونَ لقَاَءنا لَولَا أُنزِلَ علَينا الْملَائكَةُ أَو  ﴿: تعاىل قالوالتكرب مرض يعشعش يف أرجاء النفس، 

  )نالفرقا( ﴾)21(نرى ربنا لَقَد استكْبروا في أَنفُِسهِم وعتوا عتوا كَبِريا 
 قال، ) سفاهة(واإلعراض عن دين اهللا ورسالة األنبياء إمنا ينشأ من حالة احنراف نفسي يطلق عليه القرآن 

  )البقرة( ﴾)130( ...ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه  ﴿:تعاىل
االستخدام السليم ملا وهو مفتاح  ..تاح سعادتهألن ذلك مف.. ذا، فإن أهم ميا جيب على العاقل تطهري نفسهوهل

أما مع احنراف النفس فكل املكاسب واإلمكانات اليت يناهلا اإلنسان يف هذه احلياة قد  ..منحه اهللا من طاقات وقدرات
  .تصبح وباالً عليه، ووسائل دمار تصيبه واآلخرين بالشر والضرر

نية أخرى إذا كانت حتت تصرف نفس شريرة فاسدة، أو تحكُمها فالعلم أو املال أو القوة أو اجلمال أو أي إمكا
  .قرارات شهوانية من وحي اهلوى، فإا قد جتلب اخلسار والشقاء والدمار لصاحبها ولآلخرين
  .ومآسي البشرية يف املاضي واحلاضر هي سجل كبري لشواهد وأدلة هذه احلقيقة الواضحة

على مسألة االهتمام بإصالح النفس كمنطلق إلصالح اإلنسان  ملقدسةالذا كان من الطبيعي أن تركز النصوص 
   )الرعد( ﴾)11(.. إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم ..  ﴿:قال تعاىل واحلياة كما 

***  
مسعته خياطب .. ورثة من أهل البيت كانت عليه سيما أنوار ال 1 )الصادق(سرنا إىل آخر، وقد علمت أن امسه  

لقد نصب إبليس حبائله : يا عبداهللا : وكان مما مسعته منه قوله.. ) عبداهللا بن جندب البجلي الكويف(صاحبا له يقال له 
  .يف دار الغرور فما يقصد فيها إال أولياءنا ، ولقد جلت اآلخرة يف أعينهم حىت ما يريدون ا بدالً 

على كل مسلم أن يعرض عمله يف كل يوم وليلة على نفسه فيكون حماسب نفسه ، فإن حق : يا ابن جندب 
طوىب لعبد مل يغبط اخلاطئني على ما أوتوا  ..رأى حسنة استزاد منها وإن رأى سيئة استغفر منها لئال خيزى يوم القيامة

  . . .هه األماين الكاذبة طوىب ملن مل تل ..طوىب لعبد طلب اآلخرة وسعى هلا . .من نعيم الدنيا وزهرا 
                                                

، وقد ذكرناه يف مواضع خمتلفة من هذه السلسلة وغريها، وانظـر احلـديث   )جعفر الصادق(أشري به إىل اإلمام الكبري )  1(
  ) النيب اإلنسان(من ) العارف(االفتراضي معه يف فصل 
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إمنا املؤمنون الذين خيافون اهللا ويشفقون أن يسلبوا ما أعطوا من اهلدى ، فإذا ذكروا اهللا ونعماءه : يا ابن جندب 
  .وإذا تليت عليهم آياته زادم إمياناً مما أظهره من نفاذ قدرته ، وعلى رم يتوكلون  ،وجلوا وأشفقوا

  . .وال ينجو اترئ على الذنوب ، والواثق برمحة اهللا . على عمله يهلك املتكل  :يا ابن جندب
  .من سره أن يزوجه اهللا احلور العني ، ويتوجه بالنور ، فليدخل على أخيه املؤمن السرور :يا ابن جندب 
إن أم أقل النوم بالليل والكالم بالنهار ، فما يف اجلسد شيء أقل شكراً من العني واللسان ، ف :يا ابن جندب 

  . .يا بين إياك والنوم فإنه يفقرك يوم حتتاج الناس إىل أعماهلم ) : عليه السالم ( سليمان قالت لسليمان 
  .إن للشياطني مصائد يصطاد ا فتحاموا شباكه ومصائده  :يا ابن جندب 
. بح احلقري من أصبح مهموماً لسوى فكاك رقبته فقد هون عليه اجلليل ورغب من ربه يف الر :يا ابن جندب 

  .ومن غش أخاه وحقره وناواه جعل اهللا النار مأواه ، ومن حسد مؤمناً امناث اإلميان يف قلبه كما ينماث امللح يف املاء 
املاشي يف حاجة أخيه كالساعي بني الصفا واملروة ، وقاضي حاجته كاملتشحط بدمه يف سبيل  :يا ابن جندب 

  .هللا أمة إال عند استهانتهم حبقوق فقراء إخوام وما عذب ا) أحد ( و ) بدر ( اهللا يوم 
ال تذهنب بكم املذاهب فواهللا ال تنال واليتنا إال بالورع واالجتهاد : وقل هلم  1بلغ معاشر شيعتنا :يا ابن جندب 

  .يف الدنيا ومواساة اإلخوان يف اهللا ، وليس من شيعتنا من يظلم الناس 
  . .بالسخاء والبذل لإلخوان ، وبأن يصلوا اخلمسني ليالً واراً : صال شىت إمنا شيعتنا يعرفون خب :يا ابن جندب 
  . .كل الذنوب مغفورة سوى عقوق أهل دعوتك ، وكل الرب مقبول إال ما كان رئاًء  :يا ابن جندب 
دخر إن أحببت أن جتاور اجلليل يف داره وتسكن الفردوس يف جواره فلتهن عليك الدنيا ، وال ت :يا ابن جندب 

  . .واعلم أن لك ما قدمت وعليك ما أخرت . شيئاً لغد 
  .صرب نفسك عند كل بلية يف ولد أو مال أو رزية ، فإمنا يقبض عاريته ويأخذ هبته ليبلو فيها صربك وشكرك 

  . . .وارج اهللا رجاءً ال جيريك على معصيته وخفه خوفاً ال يؤيسك من رمحته 
  . . .كرب وجترب وتعجب بعملك ، فإن أفضل العمل العبادة والتواضع وال تغتر بقول اجلاهل وال مبدحه فت

ال تتصدق على أعني الناس ليزكوك ، فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك ، ولكن إذا  :يا ابن جندب 
ال  أعطيت بيمينك فال تطلع عليها مشالك ، فإن الذي تتصدق له سراً جيزيك عالنية على رؤوس األشهاد يف اليوم الذي

  . .يضرك إن ال يطلع الناس على صدقتك 
اخلري كله أمامك ، وإن الشر كله أمامك ولن ترى اخلري والشر إال بعد اآلخرة ، ألن اهللا جل  :يا ابن جندب 

وعز جعل اخلري كله يف اجلنة والشر كله يف النار ، ألما الباقيان ، والواجب على من وهب اهللا له اهلدى وأكرمه 
وأهلمه رشده وركب فيه عقالً يتعرف به نعمه ، وأتاه علما وحكماً يدبر به أمر دينه ودنياه ، أن يوجب على  باإلميان ،

  . . .نفسه أن يشكر اهللا وال يكفره ، وأن يذكر اهللا وال ينساه ، وأن يطيع اهللا وال يعصيه 

                                                
فكـل مسـلم   ..  هنا ليس ما قد يتوهم من الفرقة املعروفة، وإمنا املراد م كل مسلم صادق يف إسالمه املراد ذا التعبري)  1(

ويدل هلذا حرص أهل البيت مجيعا على احلفاظ على وحدة املسلمني وعدم تصديع صفهم بأي .. شيعة ألهل بيت رسول اهللا 
  .خالف
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وازين لفصل القضاء وبرز اخلالئق أما أنه لو وقعت الواقعة ، وقامت القيامة ، وجاءت الطامة ونصب اجلبار امل
ليوم احلساب ، أيقنت عند ذلك ملن تكون الرفعة والكرامة ، ومبن حتل احلسرة والندامة فاعمل اليوم الدنيا مبا ترجو به 

  ..الفوز يف اآلخرة 
عن  إمنا أقبل الصالة ممن يتواضع لعظميت ، ويكف نفسه: ( قال اهللا جل وعز يف بعض ما أوحى  :يا ابن جندب 

الشهوات من أجلي ، ويقطع اره بذكري وال يتعظم على خلقي ، ويطعم اجلائع ، ويكسو العاري ، ويرحم املصاب، 
ويؤوي الغريب ، فذلك يشرق نوره مثل الشمس ، أجعل له يف الظلمة نوراً ، ويف اجلهالة حلما ، أكأله بعزيت 

فمثل ذلك العبد عندي كمثل جنات الفردوس ال يسبق وأستحفظه مالئكيت ، يدعوين فألبيه ، ويسألين فأعطيه ، 
   ..أمثارها ، وال تتغري عن حاهلا

***  
وقد رأيت عليه ما رأيت على صاحبه من سيما أهل ..  1 )الكاظم(سرنا إىل آخر، وقد علمت بعد ذلك أن امسه 

) .. هشام بن احلكم البغدادي (له بيت النبوة الذين أخرب القرآن الكرمي بطهارم، وقد مسعته خياطب تلميذا له يقال 
  .كل شيء دليل ، ودليل العاقل التفكر  :يا هشام : وكان مما مسعته منه قوله

ولو كان . .لو كان يف يدك جوزة ، وقال الناس يف يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أا جوزة  :يا هشام 
  .ا لؤلؤة أا جوزة ما ضرك وأنت تعلم أ: يف يدك لؤلؤة وقال الناس 

حجة ظاهرة وحجة باطنة ، فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة ، وأما : إن اهللا على الناس حجتني  :يا هشام 
  .الباطنة فالعقول
  .قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف ، وكثري العمل من أهل اهلوى واجلهل مردود  :يا هشام 
يا مع احلكمة ، ومل يرضى بالدون من احلكمة مع الدنيا ، فلذلك إن العاقل رضي بالدون من الدن :يا هشام 
  ..رحبت جتارم 
إن كان يغنيك ما يكفيك فأدىن ما يف الدنيا يكفيك ، وإن كان ال يغنيك ما يكفيك فليس شيء من  :يا هشام 

  ..الدنيا يغنيك 
  ..الفضل وترك الذنوب من الفرض إن العقالء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ؟ وترك الدنيا من  :يا هشام 
إن العقالء زهدوا يف الدنيا ، ورغبوا يف اآلخرة ، ألم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة واآلخرة طالبة  :يا هشام 

ومطلوبة ، فمن طلب اآلخرة طلبته الدنيا حىت يستويف منها رزقه ، ومن طلب الدنيا طلبته اآلخرة فيأتيه املوت فيفسد 
  ..وآخرته  عليه دنياه

ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من  ﴿:إن اهللا جل وعز حكى عن قوم صاحلني أم قالوا  :يا هشام 
 ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنحني علموا أن القلوب تزيغ وتعود إىل عماها ورداها ) آل عمران( ﴾) 8(لَد.  

ال دين ملن ال مروة له ، وال مروة ملن ال عقل له ، وإن أعظم الناس قدراً الذي ال يرى الدنيا لنفسه  :هشام يا 
  . .خطراً ، أما أن أبدانكم ليس هلا مثن إال اجلنة فال تبيعوها بغريها 

                                                
  ) موسى الكاظم(أشري به إىل اإلمام الكبري )  1(
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ر عليه وال يرجو إن العاقل ال حيدث من خياف تكذيبه ، وال يسأل من خياف منعه ، وال يعد ما ال يقد :يا هشام 
  . .ما يعنف برجاءه ، وال يتقدم على ما خياف العجز عنه 

رحم اهللا من استحيا من اهللا حق احلياء ، فحفظ الرأس وما حوى ، والبطن وما وعى ، وذكر املوت  :يا هشام 
  .والبلى ، وعلم أن اجلنة حمفوفة باملكاره ، والنار حمفوفة بالشهوات 

أعراض الناس أقاله اهللا عثرته يوم القيامة ومن كف غضبه عن الناس كف اهللا عنه  من كف نفسه عن :يا هشام 
  .غضبه يوم القيامة 

  .إن العاقل ال يكذب وإن كان فيه هواه  :يا هشام 
أصلح أيامك ، الذي هو أمامك ، فانظر أي يوم هو وأعد له اجلواب ، فإنك موقوف ومسؤول ،  :يا هشام 

له ، فإن الدهر طويلة قصرية ، فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع يف ذلك ، وخذ موعظتك من الدهر وأه
  . . .واعقل عن اهللا وانظر يف تصرف الدهر وأحواله ، فإن ما هو آت من الدنيا ، كما وىل منها ، فاعترب ا 

ا وسهلها وجبلها إن مجيع ما طلعت عليه الشمس يف مشارق األرض ومغارا حبرها وبره: وقال علي بن احلسني
  . . .عند ويل من أولياء اهللا وأهل املعرفة حبق اهللا كفيء الظالل 

فليس ألنفسكم مثن إال اجلنة فال تبيعوها بغريها ، فإنه  - يعين الدنيا  - أال حر يدع هذه اللماظة ألهلها : مث قال
  من رضي من اهللا بالدنيا فقد رضي باخلسيس

وم ، ولكن ال يهتدي ا إال من عرف جماريها ومنازهلا ، وكذلك أنتم إن كل الناس يبصر النج :يا هشام 
  .تدرسون احلكمة ، ولكن ال يهتدي ا منكم أال من عمل ا 

  . . .إن كل نعمة عجزت عن شكرها مبنزلة سيئة تؤاخذ ا  :يا هشام 
ويأكله إذا غاب عنه ، إن بئس العبد عبد يكون ذا وجهني وذا لسانني ، يطري أخاه إذا شاهده ،  :يا هشام 

  . .أعطي حسده وإن ابتلى خذله 
  .وال يكون راجياً حىت يكون عامالً ملا خياف ويرجو ،ال يكون الرجل مؤمناً حىت يكون خائفاً راجياً :يا هشام 
ليها إن مثل الدنيا مثل احلية مسها لني ويف جوفها السم القاتل ، حيذرها الرجال ذووا العقول ويهوي إ :يا هشام 

  . .الصبيان بأيديهم 
فإمنا الدنيا ساعة فما مضى منها فليس جتد له سروراً . صرب على طاعة اهللا ، واصرب عن معاصي اهللا  :يا هشام 

  .وما مل يأت منها فليس تعرفه ، فاصرب على تلك الساعة اليت أنت فيها فكأنك قد اغتبطت . وال حزناً 
  .كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حىت يقتله مثل الدنيا مثل ماء البحر  :يا هشام 
الكرب رداء اهللا فمن نازعه . إياك والكرب ، فإنه ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من كرب  :يا هشام 

  .رداءه أكبه اهللا يف النار على وجهه 
واملؤمن قليل الكالم كثري . ى احلكمة إذا رأيتم املؤمن صموتاً فادنوا منه ، فإنه يلق: قال رسول اهللا  :يا هشام 

  . . .العمل واملنافق كثري الكالم قليل العمل 
ال جيعلوا بيين وبينهم عاملاً مفتوناً بالدنيا : قل لعبادي ) : عليه السالم ( أوحى اهللا تعاىل إىل داود  :يا هشام 

ي ، إن أدىن ما أنا صانع م أن أنزع فيصدهم عن ذكري وعن طريق حمبيت ومناجايت ، أولئك قطاع الطريق من عباد
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  . . .حالوة حمبيت ومناجايت من قلوم 
يا داود حذر فأنذر أصحابك عن حب الشهوات ، فإن ) : عليه السالم ( أوحى اهللا تعاىل إىل داود  :يا هشام 

  . . .املعلقة قلوم بشهوات الدنيا قلوم حمجوبة عين 
. ي واالستطالة بعلمك فيمقتك اهللا ، فال تنفعك بعد مقته دنياك وال آخرتك إياك والكرب على أوليائ :يا هشام 

  . . .إمنا ينتظر الرحيل . وكن يف الدنيا كساكن دار وليست له 
. ومشاورة العاقل الناصح مين وبركة ورشد وتوفيق من اهللا . جمالسة أهل الدين شرف الدنيا واآلخرة  :يا هشام 

  .اصح فإياك واخلالف فإن يف ذلك العطب فإذا أشار عليك العاقل الن
وإذا مر بك أمران ال تدري أيهما خري وأصوب ، فانظر أيهما أقرب إىل هواك فخالفه ، فإن كثري الصواب يف 

  . .خمالفة هواك 
من أحب الدنيا ذهب خوف اآلخرة من قلبه ، وما أويت عبد علما فازداد للدنيا حباً إال ازداد من اهللا  :يا هشام 

  .زداد اهللا عليه غضباًوا
***  

بدالً من قلب التائب أن تتمكن مرارة الذنوب  ة صدق التوبةمن عالم: سرنا إىل آخر، وقد مسعته يقول لصاحبه
وقد سأله قبول توبة  - اهللا تعاىل قال لبعض أنبيائه وقد روي أن . .وبالرغبة نفرة ،فيستبدل بامليل كراهية ،عن حالوا

وعزيت وجالليت لو شفع فيه أهل السموات واألرض ما :(  -  يف العبادة ومل ير قبول توبته عبد بعد أن اجتهد سنني
  )قبلت توبته وحالوة ذلك الذنب الذي تاب منه يف قلبه

  فالذنوب هي أعمال مشتهاة بالطبع فكيف جيد مرارا؟ : قال الرجل
تلذه مث مرض وطال مرضه وتناثر شعره من تناول عسالً كان فيه سم ومل يدركه بالذوق واس: فرد عليه صاحبه

فهل تنفر نفسه عن  ،فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو يف غاية اجلوع والشهوة للحالوة ،وفلجت أعضاؤه
  ذلك العسل أم ال؟ 
  .رمبا تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم لشبهه بهإن نفسه بل .. ال شك أن نفسه تنفر منه : قال الرجل
كل ذنب ذوقه ذوق العسل وعمله عمل السم، وال تصح التوبة وال فإن .. فهكذا األمر مع التائب : قال املرشد

  .تصدق إال مبثل هذا اإلميان
  عزيز؟اإلميان ولكن مثل هذا : قال الرجل
  .االتائبون، فال ترى إال معرضاً عن اهللا تعاىل متهاوناً بالذنوب مصراً عليهعز عزت التوبة ووهلذا : قال املرشد
  فحدثين كيف أطهر نفسي من ذنويب املاضية؟: قال الرجل
ويفتش عما مضى من  ،يرد فكره إىل أول يوم بلغ فيهلقد ذكر املربون أن التائب الناصح هو من : قال املرشد

ما  وماً يوماً ونفساً نفساً، وينظر إىل الطاعات ما الذي قصر فيه منها؟ وإىل املعاصييعمره سنة سنة وشهراً شهراً و
و صالها يف ثوب جنس أو صالها بنية غري صحيحة جلهلة بشرط النية أالذي قارفه منها؟ فإن كان قد ترك صالة 

فيقضيها عن آخرها، فإن شك يف عدد ما فاته منها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذي يستيقن أنه داء ويقضي 
  .تحري واالجتهادالباقي وله أن ياخذ فيه بغالب الظن ويصل إليه على سبيل ال
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وأما الصوم فإن كان قد تركه يف سفر ومل يقضه أو أفطر عمداً أو نسي النية بالليل ومل يقض؛ فيتعرف جمموع 
  .ذلك بالتحرى واالجتهاد ويشتغل بقضائه

ال من زمان البلوغ فإن الزكاة واجبة يف مال  - وأما الزكاة فيحسب مجيع ماله وعدد السنني من أول ملكه 
  .فيؤدي ما علم بغالب الظن أنه يف ذمته - الصيب 

وأما احلج فإن كان قد استطاع يف بعض السنني ومل يتفق له باخلروج واآلن قد أفلس فعليه اخلروج، فإن مل يقدر 
مع اإلفالس فعليه أن يكتسب من احلالل قدر الزاد، فإن مل يكن له كسب وال مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه 

  . .نه إن مات قبل احلج مات عاصياًإالصدقات ما حيج به، فو أمن الزكاة 
  فكيف أفتش عن املعاصي؟. .تفتيش عن الطاعات وتداركهاهذا طريق ال: قال الرجل
يفتش من أول بلوغه عن مسعه وبصثره ولسانه وبطنه ويده ورجله وفرجه جيب على التائب أن : قال املرشد

مجيعها صغائرها  ساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه حىت يطلع علىوسائر جوارحه، مث ينظر يف مجيع أيامه و
فما كان من ذلك بينه وبني اهللا تعاىل من حيث ال يتعلق مبظلمة العباد، كنظر إىل غري حمرم  ،وكبائرها مث ينظر فيها

وبأن حيسب من  ،سر عليهاوشرب مخر وغري ذلك مما ال يتعلق مبظامل العباد، فالتوبة عنها بالندم والتح ،واعتقاد بدعة
حيث الكرب ومن حيث املدة ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأيت من احلسنات مبقدار تلك السيئات أخذاً من 

وأَقمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من  ﴿: بل من قوله تعاىل، )اتق اهللا حيث كنت واتبع السيئة احلسنة متحها:(  قوله 
 رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتيالس نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحبسماع الفاسقة فيكفر مساع املالهي  ،)هود( ﴾)114(اللَّي

املسجد باالعتكاف فيه مع االشتغال بالعبادة، ويكفر شرب اخلمر بالتصدق  عن الرغبةالقرآن ومبجالس الذكر، ويكفر 
  .نه وأحب إليهبشراب حالل هو أطيب م

يعاجل بضده، فكل ظلمة ارتفعت إىل القلب مبعصية فال ميحوها إال نور يرتفع إليها حبسنة إمنا املرض وسر ذلك أن 
فلذلك ينبغي أن متحى كل سيئة حبسنة من جنسها لكن تضادها، فإن البياض  ،تضادها، واملتضادات هي املتناسبات

  .سواد ال باحلرارة والربودةباليزال 
  :القة مع اخللقالع

بعد أن فتح اهللا علي يف محام التوبة ما فتح سألت املرشد عن التصحيح الثالث، وهو تصحيح العالقة مع اخللق، 
  .. فسترى هناك كيف يصحح الصاحلون عالقتهم مع اخللق .. تعال معي إىل حمكمة التوبة : فقال

  وهل للتوبة حمكمة؟: قلت
  .لها حماكمهاكما للتوبة سوقها ومحامها، ف: قال
  فمن القضاة فيها؟: قلت
  .القاضي فيها واحد: قال
  فمن هو؟: قلت
  .هو الذي ال يظلم عنده أحد مثقال ذرة: قال
  اهللا؟: قلت
  .ولذلك ال ميكن أن ينجو ظامل من موازين عدالته.. وهو القاضي األعلى  ،فاهللا هو الديان.. أجل : قال
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  .يف اآلخرة ال يف الدنياولكن موازين العدالة اإلهلية تنصب : قلت
  .. واملوازين متأل بأعمال الدنيا : قال
  فما عالقة ذلك بالتوبة؟: قلت
والعاقل هو الذي يبحث عن خصومه يف الدنيا ليعقد معهم .. العاقل هو الذي يزن أعماله قبل أن توزن عليه : قال

  .من العالقة الصاحلة ما جيعله مبنجاة من مطالبتهم له يف اآلخرة
  .م سر يب إىل هذه احملكمة، فإن يل من اخلصومات ما أخاف منه على نفسيلفه: قلت

  .وهناك وجدت كثريا من الناس جيري ويلهث، وكأن شيئا خيافون أن يضيع منهم.. سرت معه إىل حمكمة التوبة 
  .فأخربين عساين أحبث معك عنه.. أراك تعدو، وكأنك تبحث عن شيء : استوقفت أحدهم، وقلت له

وها أنا أحبث عنه ألستحله يف الدنيا قبل أن خياصمين ا يف .. لقد اغتبت يف يوم من األيام بعض الناس  :قال
  .. اآلخرة 

  .فلن يطالبك بشيء.. ومن مطمئنا .. ال ختف : ضحكت قائال
  أأنت ملك من مالئكة احلساب؟: قال
  والسلب والنهب؟ ارمون من القتلولكن ما تفعل الغيبة أمام ما يفعله .. ال : قلت
حسبك  قلت للنيب : عائشة قالت عن لقد ورد يف احلديث .. أنت ال تعلم إذن خطورة املعاصي املتعدية : قال

أي  - لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته (: فقال  - قال بعض الرواة تعين قصرية  - من صفية كذا وكذا 
    1)ما أحب أين حكيت إنسانا وإن يل كذا وكذا(: فقال  وحكيت له إنسانا: قالت  - ألنتنته وغريت رحيه 

، فصام الناس حىت إذا  )حىت آذن له ال يفطرن أحد منكم(: الناس بصوم يوم وقال  أمر النيب : عن أنس قالو
فأذن يل فأفطر فيأذن له والرجل حىت جاء رجل  ،يا رسول اهللا إين ظللت صائما: أمسوا فجعل الرجل جييء فيقول 

فأعرض  ،مث عاوده ،فأعرض عنه ،يا رسول اهللا فتاتان ظلتا صائمتني وإما يستحييان أن يأتياك فأذن هلما فليفطرا :فقال
اذهب فمرمها  ،إما مل يصوما ، وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل حلم الناس(: فقال  ،مث عاوده فأعرض عنه ،عنه

فأخربه  ا فاستقاءتا فقاءت كل واحدة علقة من دم ، فرجع إىل النيب فأخربمه ،)إن كانتا صائمتني فلتتقيآ فرجع إليهما
   2)تا يف بطوما ألكلتهما الناروالذي نفسي بيده لو بقي(: فقال 

فذكر منهم ورجل كان يأكل  ،أربعة يؤذون أهل النار على ما م من األذى:(  ويف احلديث قال رسول اهللا 
   3)حلوم الناس بالغيبة وميشي بالنميمة

هؤالء الذين يأكلون :( من هؤالء يا جربيل ؟ فقال  :يف النار فإذا قوم يأكلون اجليف؟ فقال رسول اهللا نظر و
    4)حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم

من هؤالء يا  :فقلت ،ملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم:(  قال و 
                                                

  .حديث حسن صحيح والبيهقي :أبو داود والترمذي وقالرواه   )1(
  .أبو داود والطيالسي وابن أيب الدنيا والبيهقيرواه )  2(
  .ابن أيب الدنيا والطرباينرواه )  3(
  .أمحدرواه )  4(
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   1)كلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهمهؤالء الذين يأ :جربيل؟ قال
إن الرجل ليؤيت كتابه منشورا فيقول يا رب فأين حسنات كذا وكذا عملتها ليست يف صحيفيت ؟ :( وقال 

   2)فيقال له حميت باغتيابك الناس
  .. قال ذلك، مث انصرف مسرعا

: فقال يل والدموع تنهمر من عينيه سألته عنه،وقد رأيته حيمل صررا كثرية من أنواع األموال، فاستوقفت آخر، 
  .املفلسأنا 

  ؟كيف تكون مفلسا، وأنت حتمل كل هذه األموال.. عجبا : قلت
  .ليتهم يقبلوها مين مقابل ما أسأت إليهم: قال
  من هم؟: قلت
  .إين أنا املفس: أمل أقل لك.. الذين اغتبتهم وتهم .. خصومي : قال
  .له وال متاع املفلس يف تصوري هو الذي ال مال: قلت
إن املفلس من أميت :( بقوله  أما املفلس احلقيقي، فهو الذي وصفه رسول اهللا .. ذلك تصور أهل الدنيا : قال

يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، 
فنيت حسناته، قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحت  فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن

   3)عليه، مث طرح يف النار
  .قال ذلك، مث انصرف مسرعا يبحث عن خصومه

  .مع موكله هذا حمام من احملامني: ، فسألت صاحيب عنه، فقالمنفردا برجل خياطبه بشدة رأيت رجال 
  .ذه احملكمةمل أكن أتصور أن هناك حمامني يف ه.. عجبا : قلت
  .هلم بنا إليه لنسمع ما يقول ملوكله: قال

إال من حاسب ىف املوازين اإلهلية اعلم أنه ال ينجو من خطر : بلهجة شديدةملوكله اقتربنا منه، فسمعناه يقول 
 ،سبواحاسبوا أنفسكم قبل أن حتا:( كما قال عمر  ،ووزن مبيزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته وحلظاته ،الدنيا نفسه

  )وزنوها قبل أن توزنوا
  فما السبيل إىل النجاة؟: قال املوكل
رد ت ، وأنىف فرائض اهللا تعاىل كتدارك ما فرط من تقصريلنفسك لت كسابال تتحقق النجاة إال حب: 4قال احملامي

  .بأي لون من ألوان اإلساءةله  تستحل كل من تعرضتو ،املظامل حبة بعد حبة
فهذا يأخذ  ،مات قبل رد املظامل أحاط به خصماؤهوإال فإن من .. أن تضمن النجاة ذا الطريق وحده ميكنك 

 ،وهذا يقول استهزأت ىب ،وهذا يقول شتمتىن ،هذا يقول ظلمتىن ،وهذا يتعلق بلببه ،وهذا يقبض على ناصيته ،بيده
                                                

  .أبو داودرواه )  1(
  .األصبهاينرواه )  2(
  .رواه مسلم)  3(
  .م أليب حامد يف اإلحياءبعض هذه اخلطبة منقول بتصرف من كال)  4(
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وهذا  ،ل عاملتىن فغششتىنوهذا يقو ،وهذا يقول جاورتىن فأسأت جوارى ،وهذا يقول ذكرتىن ىف الغيبة مبا يسوءىن
وهذا يقول رأيتىن حمتاجا وكنت  ،وهذا يقول كذبت ىف سعر متاعك ،يقول بايعتىن فغبنتىن وأخفيت عىن عيب سلعتك

  .وهذا يقول وجدتىن مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عىن فداهنت الظامل وما راعيتىن ،غنيا فما أطعمتىن
وأنت مبهوت متحري من  ،وأحكموا ىف تالبيبك أيديهم ،يك خمالبهمفبينا أنت كذلك وقد انشب اخلصماء ف

كثرم حىت مل يبق ىف عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته ىف جملس إال وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة 
م إذ أو نظر بعني استحقار وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إىل سيدك وموالك لعله خيلصك من أيديه

 ﴾ الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت ال ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ ﴿:قرع مسعك نداء اجلبار جل جالله 
فعند ذلك ينخلع قلبك من اهليبة وتوقن نفسك بالبوار وتتذكر ما أنذرك اهللا تعاىل على لسان رسوله حيث ) 17:غافر(

مهطعني مقْنِعي ) 42(تحسبن اللَّه غَافلًا عما يعملُ الظَّالمونَ إِنما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الْأَبصار  ولَا ﴿:قال 
تيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذين ظَلَموا ربنا أَخرنا إِلَى وأَنذرِ الناس يوم يأْ) 43(رُءوسهِم لَا يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئدتهم هواٌء 

وسكَنتم في مساكنِ ) 44(أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍ 
فُسوا أَنظَلَم ينثَالَ الَّذالْأَم ا لَكُمنبرضو ا بِهِملْنفَع فكَي لَكُم نيبتو مإِنْ ) 45(هو مهكْرم اللَّه دنعو مهكْروا مكَرم قَدو

   )إبراهيم( ﴾)47(اللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ فَلَا تحسبن اللَّه مخلف وعده رسلَه إِنَّ ) 46(كَانَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ 
وما أشد حسراتك ىف ذلك اليوم إذا وقف  ،ناولك أمواهلمتو ،عراض الناسأفما أشد فرحك اليوم بتمضمضك ب

وأنت مفلس فقري عاجز مهني ال تقدر على أن ترد حقا أو تظهر  ،وشوفهت خبطاب السياسة ،ربك على بساط العدل
   .ؤخذ حسناتك الىت تعبت فيها عمرك وتنقل إىل خصمائك عوضا عن حقوقهمفعند ذلك ت ،عذرا

فإن سلمت  ،فانظر إىل مصيبتك ىف مثل هذا اليوم إذ ليس يسلم لك حسنة من آفات الرياء ومكايد الشيطان
ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام  ،حسنة واحدة ىف كل مدة طويلة ابتدرها خصماؤك وأخذوها

على لسانك من غيبة املسلمني ما يستوىف مجيع حسناتك  وقيام الليل لعلمت أنه ال ينقضى عنك يوم إال وجيرى النهار
وكيف ترجو اخلالص من املظامل يف يوم يقتص  ،فكيف ببقية السيئات من أكل احلرام والشبهات والتقصري ىف الطاعات

يا أبا ذر أتدرى فيم ينتطحان  :(ى شاتني ينتطحان فقالرأ فيه للجماء من القرناء فقد روى أبو ذر أن رسول اهللا 
   1)ولكن اهللا يدرى وسيقضى بينهما يوم القيامة:( قال  ،ال :قلت، )؟

فيقال  ،فتقول أين حسناتى ،نت يا مسكني ىف يوم ترى صحيفتك خالية عن حسنات طال فيها تعبكيف أفك 
واشتد بسبب الكف  ،ال ىف الصرب عنها نصبكوترى صحيفتك مشحونة بسيئات ط ،نقلت إىل صحيفة خصمائك

هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدم  :فيقال ،يا رب هذه سيئات ما قارفتها قط :فتقول ،عنها عناؤك
   .بالسوء وظلمتهم ىف املبايعة وااورة واملخاطبة واملناظرة واملذاكرة واملدارسة وسائر أصناف املعاملة

ولكن سريضى منكم مبا هو دون  ،إن الشيطان قد يئس أن تعبد األصنام بأرض العرب:(  قال رسول اهللا 
 ،فإن العبد ليجىء يوم القيامة بأمثال اجلبال من الطاعات ،فاتقوا الظلم ما استطعتم ،وهى املوبقات ،ذلك باحملقرات

فما يزال كذلك  ،امح من حسناته :يقولرب إن فالنا ظلمىن مبظلمة ف :فما يزال عبد جيىء فيقول ،فريى أن سينجينه
                                                

  .رواه أمحد)  1(
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وإن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفالة من األرض ليس معهم حطب فتفرق القوم فحطبوا  ،حىت ال يبقى من حسناته شىء
   1)فلم يلبثوا أن أعظموا نارهم وصنعوا ما أرادوا

 ﴾)31(نكُم يوم الْقيامة عند ربكُم تختصمونَ ثُم إِ) 30(إِنك ميت وإِنهم ميتونَ  ﴿:وملا نزل قوله تعاىل 
نعم ليكررن عليكم حىت ( :قال ؟يا رسول اهللا أيكرر علينا ما كان بيننا ىف الدنيا مع خواص الذنوب :قال الزبري، )الزمر(

  . 2واهللا إن األمر لشديد: قال الزبري ، ف)تؤدوا إىل كل ذى حق حقه
حىت ينتقم للمظلوم من  ،وال عن كلمة ،وال يتجاوز فيه عن لطمة ،ال يسامح فيه خبطوةفأعظم بشدة يوم 

مث  - ليس معهم شىء  :قال ؟قلنا ما ما: الراويقال  - ما غرال حيشر اهللا العباد عراة :(  قال رسول اهللا  ..الظامل
ال ينبغى ألحد من أهل اجلنة أن  ،نا الديانأ ،أنا امللك :يناديهم رم تعاىل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب

وألحد من أهل  ،وال ألحد من أهل النار أن يدخل النار ،وألحد من أهل النار عليه مظلمة حىت أقتصه منه ،يدخل اجلنة
:( فقال  ؟وكيف وإمنا نأيت اهللا عز و جل عراة غربا ما :قلنا ،)حىت اللطمة ،اجلنة عنده مظلمة حىت أقتصه منه

   3)سنات والسيئاتباحل
وإساءة اخللق ىف  ،وتضييق قلوم ،والتعرض ألعراضهم، مظامل العباد بأخذ أمواهلمإياك وو.. فاتق اهللا عبد اهللا 

ومن اجتمعت عليه مظامل وقد تاب عنها وعسر عليه  ،فإن ما بني العبد وبني اهللا خاصة فاملغفرة إليه أسرع ..معاشرم
ويسر ببعض احلسنات بينه وبني اهللا بكمال اإلخالص حبيث  ،ثر من حسناته ليوم القصاصاستحالل أرباب املظامل فليك

فينال به لطفه الذى ادخره ألحبابه املؤمنني ىف دفع مظامل العباد  ،فعساه يقربه ذلك إىل اهللا تعاىل ،ال يطلع عليه إال اهللا
 ،جالس إذ رأيناه يضحك حىت بدت ثناياه أنه قال بينما رسول اهللا  كما روى عن أنس عن رسول اهللا  ،عنهم

فقال  ،رجالن من أمىت جثيا بني يدى رب العزة:(  قال ؟ما يضحكك يا رسول اهللا بأىب أنت وأمى :فقال عمر
يا رب مل يبق من حسناته شىء  :أعط أخاك مظلمته قال :فقال اهللا تعاىل ،ىل مظلمىت من أخى يا رب خذ :أحدمها

قال وفاضت  - يا رب يتحمل عىن من أوزارى  :قال ،كيف تصنع ومل يبق من حسناته شىء :فقال اهللا تعاىل للطالب
قال  ،)يوم حيتاج الناس إىل أن حيمل عنهم من أوزارهم ،إن ذلك ليوم عظيم:( مث قال  - بالبكاء  عينا رسول اهللا 
وقصورا من  ،ن من فضة مرتفعةيا رب أرى مدائ :فرفع رأسه فقال ،ارفع رأسك فانظر ىف اجلنان :فقال اهللا للطالب

يا رب ومن  :قال ،ملن أعطاىن الثمن :قال ؟أو ألى شهيد هذا ،أو ألى صديق هذا ،ألى نىب هذا ..ذهب مكللة باللؤلؤ
:( قال اهللا تعاىل  ،يا رب إىن قد عفوت عنه :قال ،عفوك عن أخيك :وما هو قال :قال ،أنت متلكه :قال ؟ميلك مثنه

فإن اهللا يصلح بني  ،وأصلحوا ذات بينكم ،اتقوا اهللا:( عند ذلك  مث قال رسول اهللا  ،)جلنةخذ بيد أخيك فأدخله ا
   4)املؤمنني

                                                
 ،)إياكم وحمقرات الذنوب فإن جيتمعن على الرجل حـىت يهلكنـه  (رواه أمحد والبيهقى ىف الشعب مقتصرا على آخره )  1(

إن الشيطان قد أيـس أن  (أما أول احلديث فرواه مسلم خمتصرا من حديث جابر ، ىل ضرب هلن مثال احلديث وإن رسول اهللا 
  )ولكن ىف التحريش بينهم ،يعبده املصلون ىف جزيرة العرب

  .أمحد واللفظ له والترمذى وقال حسن صحيحرواه )  2(
  .رواه أمحد بإسناد حسن)  3(
  .ابن أىب الدنيا ىف حسن الظن باهللا واحلاكم ىف املستدركرواه )  4(
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فتفكر اآلن ىف .. وهو إصالح ذات البني وسائر األخالق ،وهذا تنبيه على أن ذلك إمنا ينال بالتخلق بأخالق اهللا
وأيقنت بسعادة األبد كيف يكون سرورك ىف  ،أو تلطف لك حىت عفا عنك ،نفسك إن خلت صحيفتك عن املظامل

وبنعيم ال يدور حبواشيه  ،وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء ،وقد خلع عليك خلعة الرضا ،منصرفك من مفصل الفضاء
فتوهم  ..وابيض وجهك واستنار وأشرق كما يشرق القمر ليلة البدر ،وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا ،الفناء

وخلق  ،ونضرة نسيم النعيم وبرد الرضا يتألأل من جبينك ،خاليا عن األوزار ظهرك ،افعا رأسكر ،تبخترك بني اخلالئق
واملالئكة ميشون بني يديك ومن خلفك  ،األولني واآلخرين ينظرون إليك وإىل حالك ويغبطونك ىف حسنك ومجالك

أفترى  ..ادة ال يشقى بعدها أبداوقد سعد سع ،وينادون على رءوس األشهاد هذا فالن بن فالن رضى اهللا عنه وأرضاه
أن هذا املنصب ليس بأعظم من املكانة الىت تناهلا ىف قلوب اخللق ىف الدنيا بريائك ومداهنتك وتصنعك وتزينك فإن 

فتوسل إىل إدراك هذه الرتبة باإلخالص الصاىف والنية الصادقة ىف معاملتك مع  ،كنت تعلم أنه خري منه بل النسبة له إليه
   .تدرك ذلك إال به اهللا فلن
بأن خرج من صحيفتك جرمية كنت حتسبها هينة وهى عند اهللا عظيمة  - والعياذ باهللا  - وإن تكن األخرى  

مث  ،فال تسمع هذا النداء إال ويسود وجهك ،ال أتقبل منك عبادتك ،عليك لعنىت يا عبد السوء :فقال ،فمقتك ألجلها
وعند ذلك تنثال إليك الزبانية وقد  ،وعليك لعنتنا ولعنة اخلالئق أمجعني :فيقولون ،تغضب املالئكة لغضب اهللا تعاىل

فأخذوا بناصيتك يسحبونك على  ،فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارا وصورها املنكرة ،غضبت لغضب خالقها
وهم  ،وأنت تنادى بالويل والثبور ،وإىل ظهور خزيك ،وهم ينظرون إىل اسوداد وجهك ،وجهك على مأل اخللق

كشف اهللا عن  وتنادى املالئكة ويقولون هذا فالن بن فالن ،ال تدع اليوم ثبورا واحدا وادع ثبورا كثريا :قولون لكي
ورمبا يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من .. فشقى شقاوة ال يسعد بعدها أبدا  ،فضائحه وخمازيه ولعنه بقبائح مساويه

فما أعظم جهلك إذ حتترز عن االفتضاح عند طائفة  ،االفتضاح عندهم عباد اهللا أو طلبا للمكانة ىف قلوم أو خوفا من
مث ال ختشى من االفتضاح العظيم ىف ذلك املأل العظيم مع التعرض لسخط اهللا  ،يسرية من عباد اهللا يف الدنيا املنقرضة

  .. وعقابه األليم والسياق بأيدى الزبانية إىل سواء اجلحيم 
هذا املوضع حىت صرخ موكله صرخة عظيمة، مث راح يلهث كما يلهث أصحابه ما وصل احملامي من حديثه إىل 

  .حبثا عن مظامله ليستحلها يف الدنيا قبل أن يطالب ا أهلها ببني يدي اهللا
***  

يف ساحة تلك احملكمة العجيبة، شد انتباهي رجال حيملون أوراقا وأقالما، وبني أيديهم رجل يسألونه، فيجيبهم، 
وهو جييب اجلناة عن الطريق .. هذا هو املدعي العام : سألت صاحيب عنه، فقال.. يقول باهتمام شديد فيكتبون كل ما
  .به جنايام نالذي يصححو

  ما يفعل اجلاين قاتل النفوس ظلما ليصحح توبته؟: اقتربنا منه، فسمعت بعضهم يقول له
ن إو. .و من عائلتهأ ،إما منه ،وهلا إىل املستحققتل خطأ فتوبته بتسليم الدية ووص منهإن جرى : التفت إليه، وقال

فإن  ،وحيكمه يف روحه ،فبالقصاص، فإن مل يعرف فيجب عليه أن يتعرف عند ويل الدم ،كان عمداً موجباً للقصاص
  .. وال تسقط عهدته إال ذا، وال جيوز له اإلخفاء  ..وإن شاء قتله ،شاء عفا عنه

أو ستر عيب من املبيع أو  ،بغصب أو خيانة أو غنب يف معاملة كترويج زائفتناول ماال فما يفعل من : سأله آخر
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  ؟نقص أجرة أجري أو منع أجرته
بل من أول مدة وجوده، فإن ما جيب يف مال الصيب  ،ال من حد بلوغهأوجيب أن يفتش عنه  :التفت إليه، وقال

 يفعل كان ظاملاً مطالباً به، إذ يستوي يف فإن مل ،إن كان الويل قد قصر فيه ،جيب على الصيب إخراجه بعد البلوغ
احلقوق املالية الصيب والبالغ، وليحاسب نفسه على اجلبات والدوانق من أول يوم حياته إىل يوم توبته قبل أن حياسب يف 
 القيامة، وليناقش قبل أن يناقش فمن مل حياسب نفسه يف الدنيا طال يف اآلخرة حسابه، فإن حصل جمموع ما عليه بظن
غالب ونوع من االجتهاد ممكن فليكتبه أسامي أصحاب املظامل واحداً واحداً وليطف يف نواحي العامل وليطلبهم 

  .وليستحلهم أو ليؤد حقوقهم
فإن عجز فال يبقى له طريق إال أن يكثر من احلسنات حىت تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع يف 

ناته بقدر كثرة مظامله فإنه إن مل تف ا حسناته محل من سيئات أرباب املظامل موازين أرباب املظامل، ولكن كثرة حس
فهذا طريق كل تائب يف رد املظامل وهذا يوجب استغراق العمر يف احلسنات لو طال العمر . .فيهلك بسيئات غريه

تشمريه للحسنات حبسب طول مدة الظلم فكيف وذلك مما ال يعرف؟ ورمبا يكون األجل قريباً؟ فينبغي أن يكون 
  . والوقت ضيق أشد من تشمريه الذي كان يف املعاصي يف متسع األوقات

أما أمواله احلاضرة فلريد إىل املالك ما يعرف له مالكاً معيناً وما ال يعرف له مالكاً فعليه أن يتصدق به، فإن اختلط 
  .دار كما سبق تفصيله يف كتاب احلالل واحلراماحلالل باحلرام فعليه أن يعرف قدر احلرام باالجتهاد ويتصدق بذلك املق

  ؟مبا يسوءهم أو يعيبهم يف الغيبةأعراض الناس  تناولفما يفعل من : سأله آخر
 ،وليستحل واحداً واحداً منهم ،يطلب كل من تعرض له بلسان أو آذى قلبه بفعل من أفعاله :التفت إليه، وقال

  .بتكثري احلسنات لتؤخذ منه عوضاً يف القيامة ومن مات أو غاب فقد فات أمره وال يتدارك إال
فاالستحالل املبهم  ،وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنايته وتعرض له

ال يكفي، ورمبا لو عرف ذلك وكثرة تعديه عليه مل تطب نفسه باإلحالل وادخر ذلك يف القيامة ذخرية يأخذها من 
له من سيئاته، فإن كان يف مجلة جنايته على الغري ما لو ذكره وعرفه لتأذى مبعرفته يعظم آذاه مهما شوفه حسناته أو حيم

به فقد انسد عليه طريق االستحالل، فليس له إال أن يستحل منها مث تبقى له مظلمة فليجربها باحلسنات كما جيرب 
  .مظلمة امليت والغائب

جيب االستحالل منها، ومهما ذكر جنايته وعرفه اين عليه فلم تسمح  وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة
نفسه باالستحالل بقيت املظلمة عليه فإن هذا حقه، فعليه أن يتلطف به ويسعى يف مهماته وأغراضه ويظهر من حبه 

طاب قلبه بكثرة والشفقة عليه ما يستميل به قلبه، فإن اإلنسان عبد اإلحسان، وكل من نفر بسيئة مال حبسنة فإذا 
تودده وتلطفه مسحت نفسه باإلحالل، فإن أىب إال اإلصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من مجلة حسناته اليت ميكن 
أن جيرب ا يف القيامة جنايته، وليكن قدر سعيه يف فرحه وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه يف أذاه، حىت إذا قاوم 

ه أخذ منه ذلك عوضاً يف القيامة حبكم اهللا به عليه، كمن أتلف يف الدنيا ماالً فجاء مبثله فامتنع أحدمها اآلخر أو زاد علي
من له املال من القبول وعن اإلبراء فإن احلاكم حيكم عليه بالقبض منه شاء أم أىب، فكذلك حيكم يف صعيد القيامة 

  .أحكم احلاكمني وأعدل املقسطني
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  ـ الترقي 4
وقد دفعين إىل ذلك شعوري أن .. عرفت من أسرار التصحيح تاقت نفسي ملعرفة أسرار الترقي بعد أن عرفت ما 

  .. املكتفي بتصحيح ما وقع فيه من أخطاء دون مواصلة السري إىل ربه حمجوب برؤية ذنوبه عن رؤية ربه 
مرحلة لقد أصبحت جاهزا لل: وحينما خطر هذا اخلاطر على خاطري رحت أسرع إىل الفضيل ألقول له

  .األخرية، فحدثين عنها
أولئك .. هل امتألت نفسك مة املريدين الذين ال يقر هلم قرار دون السري إىل موالهم : نظر إيل مبتسما، وقال

شي واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْع ﴿:يف شأم  الذين نعتهم رم، فقال وهو خياطب نبيه 
ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطال تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعال تو ههجونَ ورِيدي هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنذ نع 

  )28:الكهف( ﴾ فُرطاً
فمن الغنب أن .. ذلك أشعر أا أحب األشياء إىل نفسي ولكين مع .. ال أدعي لنفسي هذه املرتبة السنية : قلت

  .يتوقف املسافر عن سفره لضر أصابه
  ..فأبشر .. احملبة بذر اإلرادة : قال
  حمل سنسري؟أي فإىل : قلت
ومعراجا .. وروضة من رياض الفضيلة .. كان قمة من قمم الصفاء .. سأسري بك إىل ويل من أولياء اهللا : قال

  ..  1وهو فوق ذلك كله باب مدينة العلم.. هللا للسري إىل اهللاأهل امن معارج 
  .فما أشوق نفسي ألولياء اهللا.. هلم يب إليه : قلت

مع صاحب له .. قريب من الشمس  سرت مسافات طويلة بشوق عظيم إىل أن رأيت رجال هو كالشمس أو
  كأين أنظر إليهم؟ صف يل املتقني حىت  إماميا  :له مهام كان رجال عابدا ، فقال لهيقال 

  .اتق اهللا وأحسن فإن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون، يا مهام: عن جوابه مث قال اإلمام فتثاقل 
وصلى على  ،أثىن عليهمبا قال له اإلمام، فراح يعزم عليه، فأجابه اإلمام بعد أن محد اهللا ومل يقنع رأيت أن مهام 

آمنا من معصيتهم ، النه   سبحان وتعاىل خلق اخللق حني خلقهم غنيا عن طاعتهم ،أما بعد ، فإن اهللا(  :بقوله النيب 
فاملتقون . بينهم معايشهم ، ووضعهم من الدنيا مواضعهم  فقسم. ال تضره معصية من عصاه وال تنفعه طاعة من أطاعه 

غضوا أبصارهم عما حرم اهللا  ..الصواب ، وملبسهم االقتصاد ، ومشيهم التواضع  منطقهم. .فيها هم أهل الفضائل 
جل لوال األ. .وقصروا أمساعهم على العلم النافع هلم ، نزلت أنفسهم منهم يف البالء كاليت نزلت يف الرخاء  عليهم ،

عظم اخلالق يف أنفسهم . وخوفا من العقاب  الذي كتب اهللا عليهم مل تستقر أرواحهم يف أجسادهم شوقا إىل الثواب ،
كمن قد رآها ، فهم فيها متنعمون ، وهم والنار كمن قد رآها ، فهم فيها  أعينهم ، فهم واجلنةوصغر ما دونه يف 

عفيفة ، ومعونتهم  قلوم حمزونة ، وشرورهم مأمونة ، وأجسادهم حنيفة ، وحاجتهم خفيفة ، وأنفسهم. .معذبون 
أرادم الدنيا . .حبة يسرها هلم رب كرمي مر وصربوا أياما قصرية فأعقبتهم راحة طويلة وجتارة. .يف االسالم عظيمة 

                                                
  -رضي اهللا عنه  –أشري به إىل علي بن أيب طالب )  1(
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أما الليل فصافون أقدامهم تالني الجزاء القرآن . .وأسرم ففدوا أنفسهم منها  ومل يريدوها ، وطلبتهم فأعجزوها ،
لعت ركنوا إليها طمعا وتط فإذا مروا بآية فيها تشويق ..حيزنون به أنفسهم ويستبشرون به دواء دائهم . .ترتيال  يرتلوا

بآية فيها ختويف أصغوا إليها مسامع قلوم وظنوا أن زفري  وإذا مروا. .نفوسهم إليها شوقا وظنوا أا نصب أعينهم 
وأكفهم  آذام ، فهم حانون على أوساطهم ، ميجدون جبارا عظيما ، مفترشون جلباههم  صولأجهنم وشهيقها يف 

قد براهم . .فحلماء علماء أبرار أتقياء  وأما النهار ..اك رقام وركبهم وأطراف أقدامهم ، يطلبون إىل اهللا يف فك
قد خولطوا ولقد خالطهم أمر : ويقول . مرضى وما بالقوم من مرض  اخلوف بري القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم

شفقون إذا م ومن أعماهلم ..فهم النفسهم متهمون . من أعماهلم القليل وال يستكثرون الكثري  ال يرضون. عظيم 
اللهم ال تؤاخذين مبا  ،وريب أعلم بنفسي مين، أنا أعلم بنفسي من غريي(: زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول 

فمن عالمة أحدهم ، )واغفر يل ما ال يعلمون إنك أنت عالم الغيوب وستار العيوب يقولون واجعلين أفضل مما يظنون
يف علم وعلما يف حلم وقصدا يف غىن وخشوعا يف  انا يف يقني وحرصاأنك ترى له قوة يف دين وحزما يف لني وإمي

يعمل االعمال الصاحلة وهو . وطلبا يف حالل ونشاطا يف هدى وحترجا عن طمع  عبادة وجتمال يف فاقة وصربا يف شدة
وفرحا  ملا حذر من الغفلة ، يبيت حذرا ويصبح فرحا ، حذرا. ميسي ومهه الشكر ويصبح ومهه الذكر . وجل  على

قرة عينه فيما ال يزول . تكره مل يعطها سؤهلا فيما حتب  وإن استصعبت عليه نفسه فيما. مبا أصاب من الفضل والرمحة 
 ، خاشعا قلبه، قانعة نفسه ،زهللاتراه قريبا أمله ، قليال . احللم بالعلم ، والقول بالعمل  ميزج. وزهادته فيما ال يبقى . 

اخلري . .كثريا ذكره ، صادقا قوله حريزا دينه ، ميتة شهوته ، مكظوما غيظه ، قليال شره ، منزورا أكله ، سهال أمره ،
وإن كان يف الذاكرين مل يكتب من الغافلني . كتب يف الذاكرين  وإن كان يف الغافلني. منه مأمول ، والشر منه مأمون 

. حاضرا معروفه  .غائبا منكره . لينا قوله . وبعيدا فحشه . ويصل من قطعه . ويعطي من حرمه  .يعفو عمن ظلمه . 
وال . ال حييف على من يبغض . ويف الرخاء شكور  .ويف املكاره صبور . يف الزالزل وقور . مدبرا شره . مقبال خريه 

وال يضيع ما . يعترف باحلق قبل أن يشهد عليه . وال يدعي ما ليس له وال جيحد حقا هو عليه . يأمث فيمن حيب 
سريعا إىل الصلوات  .وال يشمت باملصائب . وال يضار باجلار . وال يتنابز بااللقاب . وال ينسي ما ذكر  .استحفظ 

. ال يدخل يف الباطل وال خترج من احلق . املنكر  يأمرون باملعروف وينهى عن. بطيئا عن املنكرات . مؤديا لالمانات 
ال حيمح به الغيظ . مل يعل صوته قانع بالذي هو له وإن ضحك . مل يقل حظه  وإن نطق. إن صمت مل يغمه صمته 

وال يعمل اخلري . ليغنم  ويتجر. ويسأل ليفهم . ويصمت ليسلم . خيالط الناس ليعلم . اهلوى وال يقهره الشح  وال يغلبه
نفسه منه يف . عليه صرب حىت يكون اهللا هو الذي ينتقم له  وإن بغي. وال يتكلم به لتتجرب به على من سواه . ليفخر به 

ودنوه  .بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة . خرته ، وأراح الناس من نفسه أتعب نفسه آل والناس منه يف راحة. غناء 
  1 )ليس تباعده تكربا وعظمة ، وال دنوه ملكر وال خديعة. ممن دنا منه لني ورمحة 

***  
                                                

صعق صـعقة  وقد ورد يف خامتتها أن مهاما ملا مسع هذه املوعظة  –رضي اهللا عنه  –بة اجلليلة مروية عن علي هذه اخلط)  1(
هكذا تصـنع املـواعظ البالغـة    : مث قال . لقد كنت أخافها عليه  أما واهللا:  -رضي اهللا عنه  –علي فقال . .كانت نفسه فيها 

فمهـال ال  . وسببا ال يتجاوزه  وحيك إن لكل أجل وقتا لن يعدوه(: ملؤمنني؟ فقالفما بالك أنت يا أمري ا :فقال له قائل . بأهلها
  )تعد ملثلها ، فإمنا نفث الشيطان على لسانك
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ة عظيمة دفعتين ألن أسري إىل هذه اإلمام، بعد أن مسعت هذه الكلمات العذبة املمتلئة باألنوار امتألت م
  .والدموع تنهمر من عيين، وأنا ممتلئ بأشواق عظيمة

  .مرحبا بالتائب الذي يبحث عن الطهارة: ما إن رآين اإلمام حىت قال
  .السؤالهم ولعل اهللا أطلعك من شأين ما يكفيين .. أنا بني يديك : قلت
.. وأخربهم خربك .. فسر إىل أولياء القتيل .. كون إال بالتصحيح والترقي ال ي.. أنت تبحث عن الترقي : قال

  .وكل ما فعلوه بك، فاعلم أنه مراد اهللا فيك
  .ولعل ذلك حيول بيين وبني السري الذي أعزم عليه.. أخاف أن حيبسوين : قلت
  ؟)33من اآلية: يوسف( ﴾ وننِي إِلَيهرب السجن أَحب إِلَي مما يدع ﴿:أمل تسمع إىل الصديق، وهو يقول : قال
  .. بلى : قلت
  مل طلب يوسف السجن؟: قال
  .فاختار السجن.. لقد خري بني الرذيلة والسجن : قلت
.. وبني أن تستحل منهم اليوم .. وأنت خمري بني أن يقف القتيل وأولياء القتيل يوم القيامة خصماء لك : قال

  .فاختر لنفسك ما تراه
  .هر اليوم خري من أن أطهر غداألن أط: قلت
  .فارض به.. وما فعلوه بك .. وأخربهم عن شأنك .. فسر إليهم : قال
  والسري إىل اهللا؟: قلت
   )4من اآلية: احلديد( ﴾وهو معكُم أَين ما كُنتم  ﴿: قال
  فما أعمل يف السجن إن أدخلوين إليه؟: قلت
ذَلكُما مما  ﴿:أمل تسمع قوله لصاحبيه .. سجن مسرحا للدعوة إىل اهللا لقد اختذ ال.. ما كان يعمله يوسف : قال

واتبعت ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاق ) 37(علَّمنِي ربي إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ لَا يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ 
) 38(اسِ لَا يشكُرونَ كَانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّه من شيٍء ذَلك من فَضلِ اللَّه علَينا وعلَى الناسِ ولَكن أَكْثَر الن ويعقُوب ما

 ارالْقَه داحالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجيِ السباحا ص39(ي (ا تم متا أَنوهمتيماًء سمإِلَّا أَس ونِهد نونَ مدبع
اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآباسِ لَا  والن أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد كذَل

  )يوسف( ﴾)40(مونَ يعلَ
  فبم أبشر أنا؟.. هذا ما بشر به يوسف : قلت
 بشر املتأملني من السجناء أن رمحة اهللا الواسعة تنتظرهم إن هم تنعموا بشمس حممد .. مبا علمك الفضيل : قال

  .اليت تطل على العاملني
من القصور ال يقل يف مجاله  ما إن قال ذلك حىت شعرت بأشواق تشدين إىل السجن، بل حتيله يف ناظري قصرا

  .عن كل القصور اليت يتنافس عليها أهل الدنيا
أسرعت مبجرد رجوعي إىل بلدي إىل أقرب مركز للشرطة، وهناك أخربم عن جرمييت، واعتذرت بكل صنوف 

من أنواع االعتذار ألهل القتيل، وها أنا اآلن بينكم أحاول أن أرقع من أمري ما خترق، وأصحح ما وقعت فيه نفسي 
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  .الدنس
  .لقد مألين اهللا يف هذا السجن بأنوار من اإلميان والسعادة والرمحة مل أجد هلا مثيال يف حيايت مجيعا.. واحلمد هللا 

***  
هذه قصيت أزفها إليكم بعجرها وجبرها، عسى اهللا أن يبصركم : قال السجني ذلك، مث التفت إىل السجناء، وقال

  .السجن لتسريوا إليه، فال خري إال عنده، وال رمحة إال ملن سلك سبيلها، وأن يرفع مهتكم يف هذا 
كان من والعجب أن صاحيب .. ما إن انتهى السجني من كالمه حىت صاح مجيع أهل السجن بالتهليل والتكبري 

  .ريهعلى صدق ليله وتكب دلينوقد رأيت على وجهه من سيما اإلميان والصدق ما .. مجلة املهللني واملكربين 
لتمحو بعض أكداس ..  وأنا أشعر بأن أشعة كثرية تتنزل علي من مشس حممد ..  خرجت من السجن 

  .الظلمات اليت كانت نفسي غارقة فيها
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  عاشرا ـ الكائنات
ته، وكان من املدينة مسعت أن مجعية للرفق باحليوان من بالدنا زار ضواحييف اليوم العاشر، ذهبت إىل مذبح يف 

لقد كان ) .. جوان بلمنت(إنه .. لعلك مسعت به .. كان يف بالدنا أشهر من نار على علم .. أعضائها صديق قدمي 
وكان كثريا ما حيدثين .. بل كان من أشهر من مصارعي الثريان. . 1)مصارع ثريان( أو كما تعربون أنتم).. اماتادور(

  .عن بطوالته يف قهر الثريان املسكينة
 ..يقوم مبواجهة الثور مبفردهوكيف كان .. مصارعة للخصص املميدان لقد كان حيدثين حبماسة عن دخوله لل

بكل يقتل الثور يف اية املصارعة وكيف كان . .اور الثور املهاجم بتحريك رداء أو قطعة من القماشكيف كان حيو
  .قسوة قلبه الالمتناهية اعهلتصيح اجلماهري بعدها حتييه، وحتيي بطولته، وحتيي م.. برودة 

فتساءلت بيين وبني .. فلم يكن املذبح مذبح ثريان، بل كان مذبح دجاج .. يف ذلك اليوم تعجبت إذ رأيته هناك 
.. من مصارعة الثريان إىل مصارعة الدجاج  - بسبب تقدم سنه  –أتراه حتول .. ما بال الرجل جاء هلذا احملل : نفسي

يهوى  - كما يهوى مصارعة الثريان  –فقد أخربين أنه .. ديكة ليجري بينها الصراع أو تراه جاء يطلب بعض ال
  . 2مصارعة الديكة

لقد رأيته خياطب اجلموع امللتفة حوله من .. مل تكن املفاجأة برؤييت له يف ذلك احملل أكرب من مفاجأيت من حديثه 
ولكن معرفيت الطويلة به، .. قت أا دموع رمحة ويف عينيه دموع لو مل أكن أعرفه جيدا لصد.. عمال ذلك املذبح 

  .جعلين أرى يف دموعه ما ال أرى يف دموع غريه ةيااحليف ه وبأسلوب

                                                
حمبوبة يف كثري من األقطار املتحدثة باللغة األسبانية إضـافة إىل  وهي رياضة مصارعة الثريان رياضة تتم بني ثور ورجل، )  1(

  .ويعد مصارعو الثريان يف بعض األقطار كأسبانيا واملكسيك أبطاالً قوميني. .الربتغال وجنويب فرنسا
ويف أثناء املصارعة يقوم املصارع مبواجهة الثور مبفرده، . جتري مصارعة الثريان يف ميدان خمصص ويسمى حلبة مصارعة الثريان

أما . صارعة، يقتل املصارع الثور يف كثري من األقطارويف اية امل. وحياول حماورة الثور املهاجم بتحريك رداء أو قطعة من القماش
وتـرىب ثـريان املصـارعة خصيصـاً     . يف الربتغال، ويف بعض حلبات مصارعة الثريان يف فرنسا، يعد قتل الثور عمالً غري قانوين

حا خطريا، ورمبا وقد جيرح الثور من يصارعه جر. كجم أو أكثر من ذلك 450للمصارعة، فهي حيوانات قوية وعنيفة وقد تزن 
  . .يقتله بقرونه

وهذه الرياضة حمرمة يف اإلسالم ملا فيها من تعذيب وإيذاء للثريان، حيث ى اإلسالم عن ممارسة أي شـكل مـن أشـكال    
 )املوسوعة العربية العاملية: انظر( .تعذيب احليوان أو إيذائه

حتتل مكاا هي و. .املصارعة، وهي ديكة صغرية، يف نزال حىت املوتلعبة يتصارع فيها اثنان من ديكة  :مصارعة الديكة)  2(
  .باعتبارها واحدة من اللعبات الشعبية احملبوبة يف أسبانيا وأمريكا الالتينية، وأجزاء من شرق آسيا

 بداية املبـاراة  يف. ويراهن املتفرجون على ديكتهم املفضلة. .تقام مباريات صراع الديكة يف حلبة مغلقة يف اهلواء الطلق عادة
  .وحني يشتد غضب الديكة، يطلقوا ويبدأ النزال. ميسك املدربون بديكتهم جيدا، ويدعوا ينقر بعضها بعضا

مث . وعرفت اللعبة طريقها إىل روما وبالد اإلغريق عن طريق اهلند والصني. نشأت مصارعة الديكة يف آسيا منذ آالف السنني
يف القرن السابع عشر امليالدي، أصبحت لعبة شعبية يف إجنلترا حيث صارت تربية ديكـة املصـارعة   و. انتشرت يف أحناء أوروبا

  . وتدريبها جتارة مهمة
مثل هذا النوع من املصارعة لورود النهي عن التحرش بني احليوانات، وملا يف ذلك من الوحشـية، وعـدم   الشك يف حرمة و

 )املوسوعة العربية العاملية: انظر( .بني املشاهدين كان ذلك أشدفإذا أضيف إىل ذلك الرهان . الرفق باحليوان
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.. فهو خدعة من خدعه، وحيلة من حيله .. لقد كانت دموعه أشبه بذلك املنديل الذي كان حياور به الثريان 
وراحت دموعي تزاحم دموعه، وفجأة ضحك بصوت  مرة عندما رأيته يبكي، فحزنت لبكائه، اوقد أفصح يل عنه

  .ها قد جنحت يف أن أجرك إىل حلبيت: عال، وقال
  ما تعين؟: قلت له حينها

من بينها قدريت على التالعب  ،لقد علمتين مصارعة الثريان أشياء كثرية يف حيايت: قال يل، وهو ال يزال يضحك
  .كما ميكنين أن أضحك من أشاء.. فأنا ميكنين أن أبكي من شاء .. بالعقول والعواطف 
رحت أستمع إليه، وأرى يف نفس الوقت وجوه املستمعني، وهي منشغلة .. ويف تلك اللحظات .. يف ذلك اليوم 
  .انشغاال تاما حبديثه

إن هذه الدجاجة املسكينة اليت تروا كائن حي له من املشاعر : ان ميسك بيده دجاجة مذبوحة، وهو يقولك
  .لنا مجيعا واألحاسيس ما

وهي ال ترضى أن حيصل هلا ما حصل كما ال .. وهي حتب احلياة كما حنبها .. إا تشعر باألمل كما نشعر 
  .نرضى أن حيصل لنا

  .أو تصوروا أحب الناس إليكم، وقد أصابه ما أصاب هذه الدجاجة املسكينة.. تصوروا أنفسكم يف هذا املوقف 
  . يستطع يف الظاهر أن حيبسهاقال ذلك، مث اغرورقت عيناه بدموع مل

هل ترى أن نتوقف عن .. ولكن ما احلل الذي تراه؟ .. حنن نقدر مشاعرك النبيلة : قام بعض احلضور، وقال
  أكل الدجاج وسائر احليوان؟

فأنا .. أنا مل أقل لكم حتولوا إىل نباتيني .. أنا مل أقل ذلك .. ال : - وقد توقفت دموعه فجأة  -  بلمنتقال 
  .وأنا شخصيا من املدمنني على أكل اللحوم جبميع أنواعها.. أن جسم اإلنسان حيتاج إىل بروتينات حيوانية  أعرف

  فما احلل إذن؟: قال الرجل
حاولوا أن تستشعروا األمل الذي شعرت به .. أنا أحدثكم عن هذا : قال بلمنت، وهو يشري إىل رأس الدجاجة

  .. وكيف شربته قطرة قطرة .. انظروا كيف أذاقها املوت الزؤام . .هذه الدجاجة، وهي تسلم رأسها للسياف 
  فما احلل؟: قال الرجل

بسيط .. احلل بسيط : هنا حتول بلمنت إىل مصارع ثريان حقيقي، حيث راح يتحرك بكل قوة، وهو يقول
  ..جدا

به هنا لتطبقوه، وتتخلوا وقد أتيناكم .. وقد طبقناه يف بالدنا .. لقد استطاعت حضارتنا العظيمة أن جتد احلل 
  .1عن تلك األعراف اجلاهلية البائدة اليت جاءكم ا ذلك الذي تدعونه حممدا

***  
، )غالم مصطفى خان(وقد عرفت بعد ذلك أن امسه عندما قال هذا تغريت وجوه العمال، وقام أحدهم، 

                                                
عيـون  (مـن سلسـلة   ) أكوان اهللا(حتدثنا عن التفاصيل الكثرية الدالة على رمحة اإلسالم بالكائنات املختلفة يف رسالة )  1(

 .يلولذلك، فسنتحدث هنا عن بعض األمثلة فقط، واليت يقتضيها املقام، من غري تفص) .. احلقائق
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  ما تعين؟: وقال ،رئيس مجعية أطباء املسلمني يف بريطانياوعرفت أنه 
لكين مل أجد رجال قسا .. وقرأت عن الكثري .. وصحبت الكثري .. لقد رأيت الكثري من الناس : لمنتقال ب

  .على الكائنات كما قسا عليها حممد ودين حممد
  وكيف عرفت ذلك؟: خانقال 
  أال ترى أنه ال يسيل الدماء إال املتعطش للدماء؟.. أال يكفي هذا الرأس ليدلك على ذلك : بلمنتقال 
أتنتظر .. فكيف تراك حتصل عليه؟ .. ولكنك ذكرت لنا أنك من املدمنني على اللحم، ومن احملبني له : انخقال 

  احليوان حىت ميوت لتأكله؟
أنا .. أنت تشتمين بقولك هذا يا رجل : غضب بلمنت غضبا شديدا ال خيتلف عن غضبه يف حلبة الصراع، وقال

  ين بأكل امليتة؟كيف تتهم.. إىل اآلن أخاطبكم بالرفق واللني
  لتأكله؟حي صحيح وهو حيوان .. أتراك تقطع احليوان : خانقال 

  أتبلغ يب القسوة إىل هذا احلد؟: قال بلمنت
  فكيف تأكله إذن ما دمت ال تأكله ميتة، وال تأكله مذبوحا؟: خانقال 

وهو حل ..  لقد وجدنا احلل املمتلئ بالرمحة.. ذكرت لكم أن حضارتنا وجدت احلل لقد : قال بلمنت
  .خيلصكم من قسوة حممد ودين حممد

  .فأسعفنا به: خانقال 
ن بالسكني احلادة املؤملة، استطاع قومنا أن خيلصوه من بدل أن يذبح احليوا.. احلل بسيط جدا : قال بلمنت

  .وقد جئنا هنا لنعلمكم ذلك.. روحه من دون أي أمل 
  .. 1كهربائيةوتعرفون الصعقة ال.. ال شك أنكم تعرفون الكهرباء 

هذا طبعا إن كان يف قلبه  ..ولعلها لو كان يف عهده ألخذ ا .. إن هذه تقنيات حديثة مل تكن يف عهد حممد 
                                                

عن هـ 1398بتاريخ أول ذي القعدة ) 414(الكويتية يف عددها رقم ) جملة اتمع(التقرير املرفق الذي نشرته ورد يف )  1(
وما يترتب على هذه الطريقة من آثار سيئة حسب حتقيق بعـض األطبـاء املسـلمني يف    ، طريقة الذبح يف مذابح بريطانيا خاصة

  :بريطانيا
حيث يقوم رجل بإيصاله صدمة كهربائية بواسطة آلة ، يؤتى باخلروف والبقر إىل مكان خمصوص : قارلخرفان واألبل بالنسبة

وهناك طريقة أخرى ال تزال تتبع ، خاصة أشبه باملقص توضع على مقدم رأسه مما جيعل احليوان يفقد حواسه ويسقط على األرض
ويتم ذلك بطريق مسدس يتعلق بفوهته قطعة حديدية مثل ، أسوهي ضرب احليوان مبطرقة حديدية على الر، يف كثري من األمكنة

فـإذا كـان اجلـزار    ، ويدفع إىل اجلزار، مث يعلق رأسا على عقب برافعة، فإذا أصاب الرأس سقط احليوان مغشيا عليه، الرصاص
قـام   -املسلمني فقـط  وذلك يف جمازر معينة تستأجر للجزارين املسلمني لذبح كمية حمدودة لالستهالك احمللي للسكان -مسلما
احليوان املعلق بسكني حاد على الطريقة املألوفة لدى املسلمني فيخرج منه الدم بعد ذلك إىل املرحلة التاليـة مـن السـلخ     بذبح

مما يقطـع بعـض   ، وأما إذا كان اجلزار غري مسلم قام بغرز السكني داخل احللق من الطرف مث أخرجه بقوة إىل اخلارج، والقطع
  .سيل منه الدمأوداجه لي

ولكن على قاعدة الغسيل باملاء الذي ميـر بـه التيـار    ، أما الدجاج فإمنا يتم ختديره بصدمة كهربائية أيضا: لدجاجل بالنسبة
إىل أن تتم املراحل الباقية من النتف والتصفية؛ ليكون جـاهزا  ، مث جيرح رقبته بسكني حاد أتوماتيكيا ليخرج منه الدم، الكهربائي
 .للتصدير
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  .شيء من الرمحة
إا تدعي .. ، وقد عرفت السر يف عملها هذا اليت تريد أن تنقل تقنياا إلينا ازرالقد رأيت ما متارسه : قال خان

على أكرب كمية من اللحم يف مدة ولكن اهلدف احلقيقي املخبأ وراء ذلك هو احلصول .. حليوان أن قصدها هو رمحة ا
أو بعبارة أخرى هي تضحك على . .تحقيق مكاسب جتارية على مستوى واسعهي دف لأو بعبارة أخرى  ..قصرية

أحن على احليوان من تلك الشفرة احليوان املسكني أو على البشر املساكني حني تومههم أن الصعقة الكهربائية أرحم و
  .احلادة اليت يستعملها املسلمون، كما استعملها قبلهم أجيال كثرية من البشر

  ..ووصلت إىل جمموعة نتائج ، األطباء بإجراء حتقيق كامل يف مثل هذه اللحوملقد قمت مع جمموعة من 
فال خيرج منه الدم عند الذبح ، شا يف قلبهوانكما، ير احليوان قبل الذبح يسبب فتورا لدى احليواندختمنها أن 

ومن املشاهد أن طعم اللحم الذي خرج منه الدم كامال غري طعام احليوان الذي بقيت فيه  ..بالكمية اليت خترج عادة
أن من اإلجنليز من يفضل احليوان املذبوح بالطريقة اإلسالمية  )برمنجهام(يف وقد رأيت أثناء تواجدي   ..كمية من الدم

  .ألكل؛ وذلك ألجل طعمه املتميز عن بقية اللحومل
فإذا كانت الصدمة مثال خفيفة بالنسبة ، أن الصدمة الكهربائية ال تؤدي مقصودها يف مجيع األحوالومنها 

بالصدمة الكهربائية أو بضربة : األوىل: لضخامة احليوان بقي مفلوجا بدون أن يفقد احلواس ويشعر باألمل مرتني
إىل موته ، فإا تؤدي أما إذا كانت الصدمة الكهربائية شديدة ال يتحملها احليوان ..عند الذبح : نيةوالثا، املسدس

  .فيصري ميتة ال جيوز أكله حبال من األحوال، بتوقف القلب
ومن ، الطريقة املتبعة لدى املسلمني أرحم باحليوانات؛ وذلك ألن الذبح يتم بسكني حاد بسرعة فائقةومنها أن 

وكلما كان الذبح بالطريقة املذكورة خف ، أن الشعور باألمل ناتج عن تأثري األعصاب اخلاصة باألمل حتت اجللد الثابت
  .ومن املعروف أن قلب احليوان الذي مل يفقد حسه أكثر مساعدة على إخراج الدم، الشعور باألمل أيضا

***  
أخربهم يا حممد عن التعاليم : وقال له.. 1)حممد أسد(قال ذلك، مث التفت لصديق له عرفت بعد ذلك أن امسه 

  .اليت جاء ا اإلسالم يف شأن التعامل مع الذبيحة
  ..ومنها الرمحة باحليوان إذا أريد ذحبه .. لقد دعا اإلسالم إىل الرمحة الشاملة التامة العامة : قال حممد

                                                
 تابعـا  كـان  بولندا أقاليم من بإقليم ولد يهودى منساوى صحفى ، وهو)م1992-1900) (حممد أسد(أشري به إىل )  1(
 العربيـة  اجلزيرة إىل رحل أن بعد م1926 سنة اإلسالم ىف دخل مث فايس، ليوبولد يسمى وكان النمساوية، لإلمرباطورية آنذاك
 الصـداقة،  عـرى  إقبال العالمة وبني بينه توثقت حيث اهلندية القارة شبه إىل ذلك بعد انتقل مث سعود، آل العزيز عبد امللك أيام
 اجلديـدة  املسلمة الدولة ىف اإلقامة إىل فانتقل عنها الباكستان انفصلت أن إىل البالد تلك ىف اإلسالم ضة إذكاء ىف يساعد وظل

  .م1953 عام حىت املتحدة األمم ىف الدائم مندوا وأصبح جنسيتها واكتسب
 ىف احلكـم  منـهاج (و ،)الطرق مفترق ىف اإلسالم(و ،)مكة إىل الطريق( منها العربية، إىل بعضها ترجِم كتب عدة ترك وقد
 صـحيح  مـن  لقسـم  ترمجة وله ،The Message of the Quranامسها الكرمي، للفرآن إجنليزية ترمجة وله ،)اإلسالم
 Coming وعنواا الذاتية، سريته وبقية ،Sahih al-Bukhari- The Early Years of Islam بعنوان البخارى

Home of the Heart  
 .من هذه السلسلة) قلوب مع حممد(وقد حتدثنا عنه ببعض التفصيل يف رسالة 
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ففي احلديث قال رسول اهللا .. حة ومن هذه الرمحة أن حيسن الذابح الذبح، وأن حيد الشفرة، وأن يريح الذبي
): فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم  ،إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء

   1)شفرته ولريح ذبيحته
 د الشفرةرأى رجال حي ففي احلديث أن رسول اهللا .. ومنها أن يستر الشفرة عن الذبيحة حىت ال تتأمل برؤيتها 

  2)هال أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ..أتريد أن متيتها ميتتني؟: (، فقال لهأمام الشاة
ال تذبح الشاة عند الشاة، وال :(قال علي بن أيب طالب ومنها أن ال يذبح احليوان أمام غريه من احليوانات، فقد 

  )اجلزور عند اجلزور وهو ينظر إليه
عن عمر أنه رأى رجال يسوق شاة وقد روي  موضع إىل آخر برفق، عدم القسوة يف معاملتها؛كجرها منومنها 

  )سقها إىل املوت سوقا مجيال ال أم لك(: ليذحبها سوقا عنيفا، فضربه بالدرة مث قال له
أنه رأى رجال أضجع شاة ووضع رجله على  عدم القسوة يف الضغط عليها وإيالمها، فقد روي عن عمرومنها 

  .، فضربه بالدرة فهرب الرجل، وشردت الشاةصفحة وجهها وهو حيد الشفرة
عدم قطع أي جزء منها قبل موا، فالقطع تعذيب وحرام ،وال جيوز أكل ما يقطع منها قبل ذحبها، كما ال ومنها 

لُوا فَإِذَا وجبت جنوبها فَكُ.. ﴿ :امتثاال لقول اهللا تعاىل - أي يتأكد من موا - قطع أي شيء منها قبل أن تستقر جيوز
ويدخل يف باب التعذيب  ..، فلم يبح اهللا أكل شيء منها قبل وجوب اجلنب، وهو املوت)احلج(﴾ ) 36(.. منها 

  .مجع األغنام معا وذحبها بالدور وهي تشاهد الذبح
ل معاملة احليوان بعد ذحبه برفق، فال يكسر عنقه، وال يقوم بسلخه أو قطع أي عضو منه حىت يربد، فإذا فعومنها 

عدم حل أكل ما قطع من  - وهو من فقهاء املسلمني الكبار  –ويرى ابن حزم .. أساء وأكلت الذبيحة فقد ذلك 
ويرى اإلباضية عدم جواز أكل الذبيحة إذا  ..  3)أقروا األنفس حىت تزهق:( البهيمة قبل أن متوت وتربد، لقول عمر 

  .4سلخت قبل أن تربد
***  

من اختاذ احليوان وكل  حذر وفوق ذلك، فقد : ، وقال5 )أبو حذيفة(امسه  قام آخر، وقد عرفت بعد ذلك أن
                                                

 .رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة)  1(
 .رواه احلاكم وعبد الرزاق)  2(
 .457/ 7: احمللى البن حزم)  3(
 .465/ 4: النيل وشفاء العليل)  4(
كان من السابقني إىل اإلسالم، فقد أسـلم قبـل دخـول    ، )حذيفة بن عتبة بن ربيعة أيب(الصحايب اجلليل أشري به إىل )  5(

املسلمني دار األرقم بن أيب األرقم، وهاجر مع امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو إىل أرض احلبشة، وولدت له هناك ابنه حممد بن 
  . يف مكة، فأقام ا حىت هاجر إىل املدينة، وشهد املشاهد والغزوات كلها مع النيب  حذيفة، مث قدم على الرسول  أيب

ويف غزوة بدر، كان أبو حذيفة يقاتل يف صفوف املسلمني، بينما أبوه عتبة وأخوه الوليد وعمه شـيبة يقفـون يف صـفوف    
ة بن شيبة أن يبارزه، فقالت أخته هند بنت عتبة شعرا، جعلته يصرف النظر عـن  املشركني، فطلب أبو حذيفة من أبيه الكافر عتب
بسحب القتلى املشركني؛ لتطرح جثثهم يف البئر، مث وقف على حافـة البئـر،    مبارزة أبيه، وبعد انتهاء غزوة بدر، أمر النيب 

يـا  : فقـالوا ) قد وجدت ما وعدين رىب حقا؟يا أهل القليب، هل وجدمت ما وعد ربكم حقا فإين : (وخاطب املشركني، وقال
  )والذي نفسي بيده، ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم، ولكنهم ال يستطيعون اجلواب: (رسول اهللا، تكلم قوما مويت؟ قال
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    1)عن قتل كل ذي روح إال أن يؤذي ى رسول اهللا (: بن عباس قال اعن ف.. ذي روح غرضاً ، أي هدفاً للرمي 
وبنِ أَيكَمِ بالْح اروعن أنس أنه دخل د، مرةً ياججوا دبصافرأى غلماناً نهون. .سفَقَالَ أَن :) ولُ اللّهسى رهن 

     2)أَنْ تصبر الْبهائم
يا رب إن فالناً قتلين عبثاً : من قتل عصفوراً عج إىل اهللا يوم القيامة يقول :( ، فقال قتل العصافريعن  وى 

    3)ومل يقتلين منفعة
يا رسولَ اللَّه وما : قيلَ  ،)فَوقَها بِغيرِ حقِّها إالَّ سأَلَه اللَّه عز وجلَّ عنهاما من إنسان قَتلَ عصفُورا فَما (: قَالَو

   4)يذْبحها فَيأْكُلُها والَ يقْطَع رأْسها يرمي بِها(: حقُّها ؟ قَالَ
ركب رسول اهللا : بد اهللا بن جعفر قالعن عففي احلديث .. عن تعريض احليوانات للجوع  ى رسول اهللا و
  بغلته وأردفين خلفه ، فدخل حائطاً لرجل من األنصار ، فإذا فيه ناضح له ، فلما رأى النيب  ، حن وذرفت عيناه

أنا ، : من رب هذا اجلمل؟ فجاء شاب من األنصار فقال : فمسح ذفريه وسراته فسكن ، فقال ، فنزل رسول اهللا 
   5)فإنه شكاك إيلّ وزعم أنك جتيعه وتدئبه ،تتقي اهللا يف هذه البهيمة اليت ملَّكَك اهللا إياهاأال (: فقال 

فقال  ،فجعلت تردده ،عن عائشة أا ركبت بعرياً وفيه صعوبةبالرفق باحليوانات املتخذة للركوب، ف وأمر 
 ):6)عليك بالرفق   

وقد دخل على قوم وهم .. وس عليه من غري ضرورة ينهى عن إرهاق احليوان بإيقافه وإطالة اجلل كان و
وال تتخذوها كراسي ألحاديثكم يف الطرق  ،ودعوها ساملة ،اركبوها ساملة: (وقوف على دواب هلم ورواحل ، فقال

   7)فرب مركوبة خري من راكبها وأكثر ذكراً هللا منه ،واألسواق
فإنَّ اهللا إنما سخرها لَكُم لتبلِّغكُم إىل بلَد لَم تكُونوا بالغيه إالَّ  ،منابِرإياكُم أنْ تتخذُوا ظُهور دوابكُم): وقال 
   8)وجعلَ لَكُم األرض فَعلَيها فاقْضوا حاجاتكُم ،بِشق األنفُسِ
بني اجلمال والكباش وهو اإلغراء وييج بعضها على بعض كما يفعل  ،التحريش بني احليواناتعن  وى 

                                                                                                                                 
كأنـك  : (ذلك يف وجهه، فقال له ورأى أبو حذيفة أباه يسحب لريمي يف البئر، فتغري لونه، وأصابه احلزن، وعرف النيب 

يا رسول اهللا، إن أيب كان رجالً سيدا، فرجوت أن يهديه ربه إىل اإلسالم، فلما وقع املوقع الـذي وقـع   : فقال) اره ملا رأيتك
  . له خبري أحزنين ذلك، فدعا رسول اهللا 

ن أبـو  ، ويف عهد اخلليفة أيب بكر، كـا  وكان أبو حذيفة يتمىن أن يستشهد يف سبيل اهللا، فظل جياهد حىت تويف الرسول 
حذيفة يف أول صفوف اجليش اإلسالمي املتجه إىل اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب، وحتقق أليب حذيفة ما كان يتمناه من الشهادة 

 .يف سبيل اهللا فوقع شهيدا
 .البخاري ومسلمرواه )  1(
 .رواه البخاري)  2(
 .رواه ابن حبان)  3(
 .رواه النسائي)  4(
 .رواه أبو داود وأمحد)  5(
 .رواه مسلم)  6(
 .رواه أمحد)  7(
 .رواه أبو داود وقال إسناده حسن)  8(
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   1)عن التحرِيشِ بين البهائمِ نهى رسولُ اهللا (: ابنِ عباسٍ قالَ ففي احلديث عن ..  والديوك وغريها
ويدخل يف هذا ما يفعله ارمون املستكربون القساة يف عصرنا مما يسمونه : ، وقالبلمنتإىل ) أبو حذيفة(التفت 

  ؟رياضةاليت يسموا ايدعونه مجعية الرفق باحليوان من هذه فأين م.. الثريان مصارعة 
***  

بل إن شريعة الرمحة اإلهلية اليت أنزهلا .. ليس ذلك فقط  :، وقال 2)أسيد(قام آخر، وقد عرفت بعد ذلك أن امسه 
  .. مشلت برمحتها مجيع الكائنات ما يعقل منها وما ال يعقل  أنزهلا على عبده حممد 

يشعر بعالقة محيمة من الكون تبدأ من صحبته يف اهللا، وتنتهى  - التعاليم العظيمة بفضل تلك  –فكل مسلم 
  .بالسري معه إىل اهللا

  .وال على أعشاب احلقول.. وال على قطرات املطر .. ولذلك فإن املسلم الصادق ال يستكرب على تراب األرض 
الذي حثه عليه، فال يغري خلق اهللا، وال  وهو إن احتاج أن يستعملها يستعملها فيما شرع اهللا له، ووفق األدب

  .يبدل فطرة اهللا، وال ينشر الفساد الذي ينشره العابثون
 لعن ، حمدثا آوى من اهللا لعن ، والديه لعن من اهللا لعن ، اهللا لغري ذبح من اهللا لعن:( يربينا على ذلك  لقد قال رسول اهللا 

   3)- طرقها أي - األرض منار غري من اهللا
***  

إىل أن رأيت، وألول مرة دموعا حقيقية  4ي أسيد وغريه من رفاقه مدة من الزمان حيدثون مبثل هذه األحاديثبق
  .حقيقية تسقط من عني ذلك الذي قضى حياته يف مصارعة الثريان والديكة

بعد أن سقطت تلك الدموع، فمسحت عن قلبه ما كان ميتلئ به من قسوة، قال خياطب رفاقه، وخياطب 
فلم .. بل جمرما خطريا .. لقد كنت جمرما .. لقد أنقذمتوين من نفسي القاسية الظاملة .. فيكم إخواين بورك : العمال

يكن يضحك يل سن إال بعد أن أرى الثور املسكني يف حلبة الصراع، وهو يئن من األمل، وال جيد املسكني أي لغة يعرب 
  .ا عن أمله

  .. لكين ويف هذه اللحظة فقط شعرت بأنوار عظيمة تتنزل علي  ..لقد أمضيت حيايت كلها أستمتع بتلك اآلالم 
  .لطاملا حذرين قومي منها.. الشك أا أنوار حممد 

                                                
 .رواه أبو داود)  1(
أسلم أسيد قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بـن عمـري   ، )أسيد بن حضري األنصاري األوسي األشهلي(أشري به إىل )  2(

   .إنه ال خالف عنده: كر يكرمه وال يقدم عليه واحدا ويقول وكان أبو ب ،وقيل الثانية ،وكان إسالمه بعد العقبة األوىل ،باملدينة
  .وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن ،بينه وبني زيد بن حارثة آخى رسول اهللا 

اصربوا (: قال  ؟فما تأمرنا يا رسول اهللا: قالوا  ،إنكم سترون بعدي أثرة: قال لألنصار  روى عنه أنس بن مالك أن النيب 
   )ى احلوضحىت تلقوين عل

توىف أسيد يف شعبان سنة عشرين ومحل عمر بن اخلطاب السرير حىت وضعه بالبقيع ؛ وصلى عليه وأوصى إىل عمر فنظر عمر 
 )أسد الغابة: انظر( .فباع مثر خنله أربع سنني بأربع آالف وقضى دينه ،يف وصيته فوجد عليه أربعة آالف دينار

 .رواه مسلم)  3(
، باإلضافة إىل مـا ذكرنـاه يف رسـالة    )رسائل السالم(من ) أكوان اهللا(لكثرية املرتبطة ذا يف رسالة ذكرنا التفاصيل ا)  4(

 .من هذه السلسلة) سالم للعاملني(
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  .بل ال ميكن وصف لذا.. ولكين مع ذلك أراها أنوارا لذيذة 
 وما أمجل الدموع اليت تسقط من قلب صاف خال من كل حيلة ومكر.. فما أمجل الرمحة أن ميتلئ ا القلب 

  .وخداع
.. امسحوا يل ذه املناسبة العظيمة : مث قطع الصمت بقوله ..قال ذلك ، مث صمت، وصمت معه اجلمع قليال

مناسبة سقوط أول دمعة رمحة من عيين أن أشهد بينكم بتلك الشهادة العظيمة اليت وقف مجيع الشياطني حيولون بيين 
  .. وبينها 

ت بشهادة اإلسالم، اليت وإن كنت قد اعتقدت ا متأخرا إال أين أعلم امسحوا يل أن أنطق بينكم يف هذه اللحظا
  .بل أوقن أن اهللا الرحيم الرمحن الشك يقبلها مين

  .. وقد تبعه رفاقه يف ذلك .. قال ذلك، مث راح يردد بصوت خاشع الشهادتني 
حينها أنوار عظيمة  وقد تنزلت علي.. وقد صحت كما صاحوا .. وحينها صاح مجيع العمال مهللني مكربين 

  . اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد 
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  اخلامتة
  .. يف اليوم احلادي عشر استيقظت على جلبة مل أتعود عليها يف تلك البادية القاسية 

  .. فرحت أسرع من غري أن أدري مل، وال أين .. لقد رأيت مجاهري الناس تسرع إىل شيء مل أتبينه 
  .. أصوات اجلموع اليت كانت ترتفع بقوة عرفت سر تلك السرعة، وسر تلك اجلموع  ولكين من خالل

  .مث أترك لك بعد ذلك حرية احلكم على ما رأيت وما مسعت.. سأحكي لك بعض ما مسعت، وبعض ما رأيت 
تلك اليت حدثتك عنها عند حديثي عن .. كان أول صوت مسعته صوت امرأة، وقد عرفت أا مسية

.. ها قد جاء الزمن الذي تعود فيه رمحة اإلسالم لتشمل العاملني : كانت تصيح بصوا اجلهوري قائلة.. املستضعفني
  .. لقد بلينا مبن شوهها من الفقهاء والعلماء وحكام السوء والوزراء الظلمة والعمال الطغاة املرتشني 

  .. وا األمة فيه أمدا طويال سنرميهم مجيعا يف ذلك اجلحيم الذي رم.. واليوم لن يبقى واحد منهم 
.. ولن حيدثنا منذ اليوم كعب األحبار . .ولن يفيت لنا منذ اليوم بلعم بن باعوراء.. لن حيكمنا منذ اليوم فرعون 

  .ولن يقص علينا وهب بن املنبه
..  منذ اليوم لن يبقى خبز الفقراء بيد األغنياء: وكان أشبه األصوات بصوت أيب ذر يصيح.. قال صوت آخر 

  .. منذ اليوم سيستعيد الفقراء حقوقهم اليت اكتنزها األغنياء 
ذلك اإلسالم الذي ال يعرف إال الرمحة والسالم والعدالة .. منذ اليوم سنعيش اإلسالم احلقيقي : قال صوت آخر

  .. ذلك اإلسالم الذي أراد احملرفون أن يشوهوه، ليحجبوا مشسه عن العاملني .. والرفق 
فراحوا يفسرون .. منذ اليوم سنطلق كل أولئك الفقهاء واملفسرين الذين اختذوا الدين حرفة : قال صوت آخر

  ..كالم رم وهدي نبيهم حبسب أهوائهم
  .لن حيتكر كالم ربنا ورسالته إلينا أحد من الناس: قال آخر
  .. ولن حيتكر سنة نبينا أي كان : قال آخر
ذلك اهلدي السامي املمتلئ بالرمحة من أولئك البدو اجلفاة الغالظ الذين منذ اليوم سنقوم حبملة لتنظيف : قال آخر

  ..شوهوا رمحة نبينا، ورفق ديننا، ومساحة شريعتنا 
وقد مسعت أن صدى تلك األصوات قد وصل .. واليت انضمت إليها اجلموع الغفرية .. تعالت األصوات الكثرية 

  ..ما تفعل جارا، وتنادي مبا تنادي فراحت هي األخرى تفعل .. إىل البالد ااورة 
وصلتين ذلك املساء مستعجلة من أخي لكن رسالة .. كان يل شوق عظيم ألرى ما تفعل هذه اجلموع الثائرة 

  .. حالت بيين وبني حتقيق تلك األمنية الغالية 
اتيكان، وقبل أن أدخل ويف مقره يف الف.. وهناك .. ذهبت إىل املطار، مث ذهبت إىل أخي يف مقره يف الفاتيكان 

كان أشبه األصوات بذلك الشيطان الذي سلم له القوم عقوهلم وقلوم فراح ميلؤها .. عليه مسعت صوتا يتحدث معه 
  .مبكره وكيده

لقد .. لست أدري ما الذي جاء م .. لقد عادوا أخريا : مسعته يقول ألخي، وهو غاضب غضبا شديدا
  .وترمى يف أتون اجلحيم بدعهم وأفكارهم.. ومل أخبارهم .. م استعملت كل وسائلي لتنسى أمساؤه
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  ..لكنهم مع ذلك عادوا 
 يدعونَ الَّذين تطْرد ولَا ﴿:لكن ربه أعلمه ذا الكيد، فأنزل عليه قوله .. يف عهد حممد اجتهدت يف أن يطردوا  
مهبر اةدبِالْغ يشالْعونَ ورِيدي ههجا وم كلَيع نم ابِهِمسح نٍء ميا شمو نم ابِكسح هِملَيع نٍء ميش مهدطْرفَت 

  )األنعام(﴾ )52( الظَّالمني من فَتكُونَ
فال .. طردهم مجيعا .. ولذلك ما إن مات حىت رحت أمأل عقول أمته من بعده بطردهم .. مل أيأس من ذلك 
  .نا ما دامت مسية وعمار وبالل وأبو ذر وغريهم من املستضعفني املتحررين ميألون ديار اإلسالمميكن أن تتحقق أحالم

وقد استطعت أن أصل .. لقد اجتهدت بكل ما أطقت ألحول من اإلسالم دين الربجوازيني واملستبدين والكهنة 
  .إىل كثري مما أرمي إليه

  .. ولست أدري مل .. لكين اآلن أشعر بالعجز 
فإن لك من قوة العقل وحدة الذهن وصفاء املقصد ما خيرجك من هذا العجز املؤقت .. هون عليك : يقال أخ

  .. الذي تقف فيه 
ويلك  –أتتهمين : غضب الرجل الشيطان غضبا شديدا على أخي، وراح يقول له بقوة مصحوبة ببعض اجلنون

  بالعجز؟ –
  .فقط أن أهون عليك عندما رأيتك حزيناأردت .. ال تفهمين خطأ .. ال .. ال : قال أخي معتذرا

أال تعلم أن احلزن هو حرفة .. باحلزن؟  –أيضا  –أتتهمين : ضحك الرجل الشيطان بصوت عال، وقال
  .أنا أشرف من أن أحزن، وأعظم من أن يصيبين ما يصيب ذلك الطني من احلزن.. وأنا لست منهم .. املستضعفني 

  .. هل لديك خطة جديدة .. لذي جئتين من أجله ولكن ما ا.. ال بأس عليك : قال أخي
  فما الوظيفة اجلديدة اليت تريد منه أن ينفذها؟.. لقد أرسلت رسالة إىل أخي، وهو اآلن على وشك احلضور 

فما .. لكين مع ذلك لن أيأس .. إنه هو اآلخر يشعرين بالعجز .. نعم أخوك .. أخوك :  قال الرجل الشيطان
  .معيدمت أنت معي، فأخوك 
فلن يغسله من درنه إال .. واشغله قدر ما أطقت بالكنيسة وأعمال الكنيسة .. فاحبسه هنا .. إذا جاءك هذه املرة 

ولذلك حاول .. ويف هذه الرحلة أصابه غبار أولئك املستضعفني املتحررين .. لقد أصابه كثري من غبار حممد .. ذلك 
  .أن تلني معه قدر ما أطقت
  .فال ميكنه وال ميكن معه أن حتلم بتحقيق ذلك املطلب العاىل إال ذا.. جه وفر له كل ما حيتا

  فما دوري مع غريه؟.. هذا دوري مع أخي : قال أخي
فال .. أرسلهم ليعيدوا قتل مسية ، وجلد بالل، ونفي أيب ذر .. أرسل أولئك الذين تعرفهم : قال الرجل الشيطان

  .ولئكميكن أن يقضى على اإلسالم، وفيه مثل أ
  .ولكن قتلهم وجلدهم ونفيهم سيثري فتنة كربى قد ال نطيق حتملها: قال أخي

ولذلك إن حصلت الفتنة فلن حترق .. إم بأيديهم يفعلون ذلك .. وهل حنن هم الذين نفعل ذلك : قال الرجل
  .غريهم

  مىت يبدأ التنفيذ؟: قال أخي
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فأسلم إيل أذنك .. ولكين لن أقوله لك جهرا .. ورك أنت ومل يبق من دور إال د.. لقد بدأ التنفيذ : قال الرجل
  .وأصدرك ألحشو فيه دورك اخلطري يف هذه املرحلة اجلديدة
  .مل أتبني منه شيئا.. بعد قوله هذا مل أمسع شيئا إال شيئا كصلصلة اجلرس 

  .مكثت قليال، مث دخلت، وقد فوجئت إذ رأيت أخي وحيدا يف جملسه ينتظرين
  وكيف خرج؟.. فأين ذهب؟ .. لقد مسعت رجال حيدثك : بة متلؤينقلت له، والغرا

  وما الذي فعلته؟.. كيف حالك؟ .. وحدثين عنك .. دعنا منه : ضحك أخي بصوت عال، وقال
  .لن أجيبين حىت ختربين: قلت بغضب

وقد  ..وهو يدعوين إىل االهتمام بك واحلرص عليك .. وقد حدثين عنك .. لقد كان ذلك الرجل معي : قال
  .وأن جلوسنا عليه مل يبق له إال فترة حمدودة جدا.. وعدين بأن كرسي البابا يف انتظارنا 

  بأي مثن اشتريت هذا الكرسي؟: قلت
  .بثمن إخالصي للمسيح، ولدين املسيح: قال
  .أنا أرى أنك قد استسلمت استسالما كليا للشيطان.. أي إخالص هذا؟ : قلت

  حدث عنه؟أي شيطان تت: ابتسم أخي، وقال
  .. هذا الرجل الذي كان معك ال أرى إال أنه الشيطان : قلت
ولكنه مع ذلك ليس إال .. نعم إن لديه من القوى والطاقات ما لديه .. هو رجل منا .. كيف تقول هذا؟ : قال
اهلرطقات، فلذلك أعتربه القديس األعظم الذي ال هم له إال حرب .. لقد أكرمه املسيح بكرامات كثرية .. رجل منا 

  .وكسر العقبات اليت تقف يف وجه املسيح ورسالة املسيح
  .لقد صرت أخاف عليك وعلى نفسي من هذه األحالم اليت لست أدري ايتها: قلت
وأنا فخور بك مع .. وما الذي اخترق طبلة أذنك .. وماذا رأيت .. أنا أعلم من أين جئت .. ال عليك : قال

ولذلك فسأكلفك يف هذه األيام ببعض اخلدمات املرتبطة .. النار مث ال حتترق  فأنت الذي توضع يف.. كل ذلك 
  .حىت متحو آثار ذلك الدرن الذي أصابك من بالد حممد.. بالكنيسة 

لن .. هذه هي وظيفتك اجلديدة : وهو يقول.. وراح يعطيين بعض األوراق .. قال ذلك، مث أسرع إىل مكتبه 
  .. بالد حممد أغامر بعد اليوم بإرسالك إىل 

***  
هذه هي رحليت إىل رمحة اإلسالم، وقد استفدت منها أشعة كثرية كان هلا تأثريها الكبري : التفت البابا إيل، وقال

  .يف اهتدائي إىل اإلسالم
  –إن شاء اهللا  –فعن أي شيء حتدثين غدا .. بورك فيك ويف رحالتك : قلت
  .1وحديث ال مثله حديث..  مثلها رحلة وهي رحلة ال.. سأحدثك عن رحليت إىل اهللا : قال
  

                                                
 )الباحثون عن اهللا(عنوان الرسالة التالية هو )  1(
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