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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب أن يبني الكثري من النواحي الواقعية املرتبطة بالتعاليم
الرتبوية الوادرة يف النصوص املقدسة ،ذلك أن الكثري منا لألسف يرددها
من غري فهم ألعامقها ومعانيها البعيدة التي تشمل احلياة مجيعا.
وقد كان الرتكيز فيه عىل اخلصال التي هنى عنها الرشع ،إما هنيا رصحيا،
أو باإلشارة ،ألن التقوى والورع ال يمكن أن يتحققا من دون ترك املنهيات،
ومراعاة حدود اهلل ،ولذلك سميته [ال تفعل]
وذلك ال يعني اقتصاره عىل املنهيات ..وإنام يشمل املأمورات أيضا..
فرتك كل منهي عنه يستلزم استبداله باملأمور به ..وهلذا ذكرنا البدائل
الرشعية لكل ما هنى اهلل عنه من سلوكات ومواقف.
وقد حاولنا أن نذكر يف وصايا هذا الكتاب كل ما يرتبط بحياة املسلم
من جوانب أخالقية وروحية ودعوية  ..وهي تشمل نواحي احلياة مجيعا.
وقد صغناه بصياغة بسيطة عىل شكل وصايا يوجهها الكاتب لرفيق
عزيز عليه ،يراه كل حني يقع يف خطأ من األخطاء ،فيرسع وينبهه إىل
اجتنابه ،ويستعمل لذلك كل وسائل الرتغيب والرتهيب.
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املقدمة
حياول هذا الكتاب أن يبني الكثري من النواحي الواقعية املرتبطة بالتعاليم الرتبوية
الوادرة يف النصوص املقدسة ،ذلك أن الكثري منا لألسف يرددها من غري فهم ألعامقها
ومعانيها البعيدة التي تشمل احلياة مجيعا.
وقد كان الرتكيز فيه عىل اخلصال التي هنى عنها الرشع ،إما هنيا رصحيا ،أو
باإلشارة ،ألن التقوى والورع ال يمكن أن يتحققا من دون ترك املنهيات ،ومراعاة
حدود اهلل ،ولذلك سميته [ال تفعل]
وذلك ال يعني اقتصاره عىل املنهيات ..وإنام يشمل املأمورات أيضا ..فرتك كل
منهي عنه يستلزم استبداله باملأمور به ..وهلذا ذكرنا البدائل الرشعية لكل ما هنى اهلل عنه
من سلوكات ومواقف.
وقد حاولنا أن نذكر يف وصايا هذا الكتاب كل ما يرتبط بحياة املسلم من جوانب
أخالقية وروحية ودعوية  ..وهي تشمل نواحي احلياة مجيعا.
وقد صغناه بصياغة بسيطة عىل شكل وصايا يوجهها الكاتب لرفيق عزيز عليه،
يراه كل حني يقع يف خطأ من األخطاء ،فيرسع وينبهه إىل اجتنابه ،ويستعمل لذلك كل
وسائل الرتغيب والرتهيب.
وقد استعملنا هذه الصيغة لسهولتها ،وللتنبيه إىل رضورة النصيحة ،فالعالقات
بني املسلمني تنبني عىل النصح ،ال عىل املجاملة ..واملؤمنون يغسل بعضهم بعضا،
ويصحح بعضهم أخطاء بعض.
وقد أوردنا فيه الكثري من الروايات واألخبار واألشعار ألثرها الرتبوي البليغ،
ولذلك مل هنتم كثريا بمدى صحة األحاديث أو الروايات ،ألن العربة باملعاين الواردة
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فيها ..ولذلك اكتفينا بذكر مصادرها احلديثية أو الرتبوية من غري تعمق يف تصحيحها
أو تضعيفها.
واخرتنا كذلك أن تكون هذه الوصايا أربعني وصية ملا ورد يف األحاديث من
فضل األربعني( ، )1يف املصادر السنية والشيعية ،والرواية وإن كانت ضعيفة يف املصادر
السنية( )2إال أهنا وصلت إىل حد الشهرة واالستفاضة يف املصادر الشيعية ،بل ذهب
البعض اىل تواتر احلديث.
ولذلك نرى اهتامم العلامء من كال املدرستني بجمع األربعني يف املجاالت
املختلفة()3

 ..وقد اخرتنا هذا املجال الرتبوي اخلاص ..ولذلك مل ختل وصية من

الوصايا التي ذكرناها من النصوص املقدسة الدالة عليها.

( )1منها قوله ( :من حفظ عىل أمتي أربعني حديثا مما حيتاجون إليه يف أمر دينهم ،بعثه اهلل عزوجل يوم القيامة
فقيها عاملا)
( )2قال ابن امللقِّن( :حديث [ من حفظ عىل أمتي أربعني حديثاً ُكتب فقيهاً]ُ :يروى من نحو عرشين طريقاً وكلها
ضعيفة  ،قال الدارقطني  :كل طرقه ضعاف ال يثبت منها يشء  ،وقال البيهقي  :أسانيده ضعيفة[ ،خالصة البدر املنري ( 2
 ،]) 145 /وقال البيهقي ( :هذا متن مشهور فيام بني الناس وليس له إسناد صحيح) [شعب اإليامن ] ( ،) 270 / 2
وقال النووي ( :واتفق احلفاظ عىل أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه) [ مقدمة األربعني النووية]
( )3وقد بدأ هذا االهتامم من عهد مبكر ،ومن األربعينيات املؤلفة يف أواخرالقرن الثاين اهلجري ما ألفه عبد اهلل بن
املبارك املَ ْر َوزي ،وكتاب األربعني عن املشايخ عن األربعني صحابيا ،ملحمد بن أسلم الطويس.
ويف القرن الرابع كتب أبو العباس احلسن بن سفيان الن ََسوي كتاب األربعني يف املسائل االجتامعية واألخالقية؛ وكتب
أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري (تويف 360هـ) كتاب األربعني حديثاً يف العقائد واألخالق واألحكام.
ويف القرن اخلامس كتب عبد الرمحان السلمي [األربعني يف التصوف] ،وكتب أبو سعيد أمحد بن حممد املاليني
[األربعون يف شيوخ الصوفية] ] ،وكتب أبو نعيم األصفهاين [األربعون عىل مذهب املحققني من الصوفية]
وهكذا ألفت الكثري من األربعينيات يف سائر العصور ،ومنها [األربعون يف فضائل الزهراء] أليب صالح أمحد بن عبد
امللك النيشابوري ،و[كتاب األربعني الودعانية] أليب نرص حممد بن عيل املشهور بان ودعان.
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ال تدع علمك يغلب عقلك
ذكرت يل ـ أهيا الرفيق العزيز ـ منذ مجعتني بك الطريق أنك قرأت كتبا كثرية،
وتعلمت علوما مجة ،ورأيت علامء كثريين ،ومن بالد خمتلفة ..وأنا ُأكرب فيك كل ذلك
عظم ه ،وأحرتمك ألجله؛ فطالب العلم يستغفر له كل يشء حتى احليتان يف البحر،
و ُأ ُ
وحتى املالئكة تضع أجنحتها له رضا بام يصنع.
ولكني مع كل ذلك اإلكبار واإلجالل لشخصك الكريم أريد أن أوصيك بام
أويص به نفيس ،وبام أويص به ولدي وأعز الناس عيل ..وأقول لك :ال تدع علمك
يغلب عقلك ..وال تدع تلك الدفاتر التي كتبتها ،والكتب التي مجعتها ،والعلوم التي
حفظتها ،تسد عليها نوافذ عقلك؛ فتحجب عنه الرؤية..
فالعلم الذي ُتفتح به أبواب احلقائق قد ُتغلق به أبواهبا أيضا ..هو يشبه املفتاح
متاما ،به نفتح ،وبه نغلق؛ فلذلك احذر أن يكون علمك حجابك ،وأن تكون معارفك
قيودا لعقلك جتجبه عن احلقيقة.
ال تكن ـ أهيا الرفيق العزيز ـ مثل ذلك األستاذ الذي ذهب إىل بعض مشايخ
الروح ليطلب منه أن يعلمه كيف يبرص احلقائق ،وعندما بدأ الشيخ بداللته عىل أول
كلامت الطريق راح األستاذ يعقب عليها ،ويرشح تفاصيلها ،ويذكر له ما قال اخلليل بن
أمحد وسيبويه وأفالطون وأرسطو واملعتزلة والكرامية حوهلا ..ومل يدع فرقة إال ذكرها،
وال عاملا إال وأشار إليه ..حينها نظر الشيخ إليه بحزن ،وقال :يا بني إن أردت أن تسلك
الطريق؛ فاترك علومك ،وتعال إيل؛ فعلمك صار حجابا لروحك ..وبرصك صارت
حجابا لبصريتك.
وهكذا أقول لك :ال تدع تلك العلوم التي تعلمتها ،حتول بينك وبني العلوم التي
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يمكن أن يفجرها اهلل من بئر ذاتك إن أنت أدمنت التفكري ..فنحن مطالبون بأن نفكر
بعقولنا ال بعقول غرينا ..ونحن مطالبون بأن نرى الوجود ببصائرنا ،ال ببصائر غرينا..
ونحن ال يمكننا أن نكتشف حالوة العسل ما مل نتذوقه بألسنتنا ال بألسنة غرينا.
لذلك دع لعقلك املجال ألن يتذوق احلقائق ،وال حتجب عنه الرؤية ،حتى ال
تكون مثل النرض بن احلارث بن علقمة ،ذلك اجلاهيل املرشك املقيت الذي راح ُحيجب
بام حفظه من قصص األولني عن رؤية رسول اهلل  ،وعن سامع القرآن الكريم،
ولذلك كان بالل احلبيش ،ذلك العبد األمي البسيط أكثر وعيا وعقال منه؛ فأبرص ما
حجب عن النرض ،ورأى ما مل ي ره ،ألنه مل تكن هناك أي دفاتر حتول بينه وبني الرؤية.
وليت النرض بن احلارث اكتفى بحجاب عقله عن احلقائق ،بل راح حيجب عنها
غريه ،مثلام يفعل كل املحجوبون بعلومهم..
لقد كان يستعمل كل األساليب ليرصف الناس عن احلقائق التي يذكرها رسول
هلل يا
اهلل  إىل أساطري رستم وإسفنديار التي حيفظها ،وكان يقول للقرشيني( :أنا وا ه
معرش قريش أحسن حديثا منه ،فهلم إ ّيل فأنا أحدثكم أحسن من حديثه) ،ثم حيدثهم
عن ملوك فارس ثم يقول ( :بامذا حممد أحسن حديثا مني؟ وما أحاديثه إال أساطري
األولني اكتتبها كام كتبتها) ،وكان يقول هلم( :حممد حيدثكم أحاديث عاد وثمود ،وأنا
أحدثكم أحاديث فارس والروم)()1

وكان إذا سمع القرآن الكريم ،مل يرتك حلقائقه أن تصل إىل عقله ،وكيف تصل
إىل عقله ورستم وإسفنديار حيوالن بينها وبينه ..ولذلك كان ينشغل برؤيتهام عن رؤية
رسول اهلل  ، وينشغل بقصتهام عن القرآن الكريم ..بل كان يردد بكل كربياء ما حكاه
القرآن الكريم عنهَ ﴿ :قدْ َسم ْعنَا َل ْو ن ََشا ُء َل ُق ْلنَا مثْ َل َه َذا إ ْن َه َذا إ هال َأ َساط ُري ْ َ
األ هولنيَ ﴾
( )1سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()345 /2
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[األنفال]31 :
ولذلك اعترب بقصته . .وال تدع لرستم وإسفنديار وأرسطو وأفالطون واخلليل
وسيبويه وكل علامء الدنيا ،أن حيولوا بينك وبني عقلك ..فعقلك هو وسيلتك إىل
ربك ..وعقلك هو املفتاح الذي تفتح لك به حقائق الوجود؛ فاحذر أن يسقط املفتاح
منك ،ليتناوله النرض بن احلارث ،ويميل عليك حينها كل ما يريده ،لرتى العامل كام يراه.
فالنرض بن احلارث ليس جمرد رجل من قريش ،بل قد يكون أستاذا يف اجلامعة،
أو كاتبا كبريا ،أو باحثا عبقريا ،أو صاحب شهرة خترتق اآلفاق ..فكل من يريد منك أن
تعطيه مفاتيح عقلك ،ليضع فيه ما يريد هو نسخة من النرض بن احلارث ..ذلك الذي
استسلمت له بعض العقول؛ فراحت تغلق بقصصه وعلومه نوافذ بصائرها.
ولذلك أقول لك :اقرأ وتعلم وطالع ..ولكن ال تنس عقلك ..وال جتعل
علومك حجابا بينك وبني احلقائق ،وال تكن كأولئك الذين ذكرهم اهلل تعاىل؛ فقال﴿ :
َف َل هام َجا َء ْ ُهت ْم ُر ُس ُل ُه ْم با ْل َب ِّينَات َفر ُحوا ب َام عنْدَ ُه ْم م َن ا ْلع ْلم َو َح َ
اق هب ْم َما كَا ُنوا به
َي ْست َْهز ُئ َ
ون ﴾ [غافر]83 :
وال تكن كأولئك األحبار والرهبان الذين واجهو األنبياء ،ال لقلة علومهم ،وإنام
لضعف عقوهلم ،أو لغلبة علومهم عىل عقوهلم ،أو ألهنم ـ كام ذكر القرآن الكريم ـ كانوا
حيملون العلوم ،مثلام حتمل احلمري األسفار؛ فهي حتملها ،ولكن ال تستطيع أن تتدبرها،
أو تفكر فيها.
هذه وصيتي لك ،ولنفيس ،ولكل من يريد أن خيرج من دين قومه ليدخل دين
اهلل ..فدين اهلل ال نرثه عن آبائنا وأجدادنا ،وال نتعلمه من معلمينا وأساتذتنا ،وإنام هو
ذلك الذي نعاين يف البحث عنه ،ونترضع إىل اهلل بكل صدق أن هيدينا إليه؛ فإذا هدانا
إليه طلقنا كل يشء يف سبيله ،وأوهلا تلك العلوم التي كانت حتول بيننا وبينه.
9

ال تأخذ دينك من األعلم
أهيا الرفيق العزيز ..رأيتك تتحدث مع بعضهم عن فضل ذلك الشيخ الذي
تومهت أنه أعلم الناس ،مع ما تراه عليه من حدة وشدة ..وكنت تتحدث مثله بغضب
شديد ،وكأنك ال تدعو لعامل قد يصيب وخيطئ ،وإنام تدعو لنبي معصوم.
وأنا ال أريد أن أرصفك عن ذلك الشيخ أو غريه ،ولكني أريد أن أذكر لك أنك
مهام أعملت عقلك وأجهدته ،فلن تتعرف عىل األعلم ..ذلك أن العلم رس بني العبد
وربه ..والعلم ليس ألفاظا تردد ،وال مصطلحات معجمة تالك ،والعامل ليس ذلك
الذي يقسم الشعرة بذكائه ..وإنام العامل ذلك الذي تنكشف له احلقائق ،فرياها رأي
العني ،وينكشف له نور مصباح اهلداية؛ فيكون أول السائرين عىل هديه.
واألعلم قد يكون مثل أولئك الفقهاء الذين كان جيلبهم اخللفاء وامللوك أنصاف
الليايل ،ليحللوا هلم احلرام الواضح بام يطيقونه من حيل ،وليخلصوهم من املآزق التي
توقعهم فيها شهواهتم.
واألعلم قد يكون مثل ذلك الفقيه الذي كان يستعمل كل أصناف الدهاء
واحليلة ليخلص مجهوره من أثقال التكاليف الرشعية بأبسط أنواع احليل ،ويتصور أنه
قد ألغى ما ارتبط هبم من آثام ،وكأن له القدرة عىل تغيري أحكام اهلل بحيله وخدعه التي
ال ختتلف عن حيل وخدع علامء أهل السبت.
واألعلم قد يكون مثل ذلك املحامي الشاطر الذكي الذي حيفظ القوانني عن
ظهر قلب ،ثم يتالعب يف االحتيال عليها ،ومزج بعضها ببعض ليخلص من يدفع له
أكثر ،وليورط العاجز عن الدفع.
واألعلم قد يكون صاحب ذاكرة قوية ،حيفظ الكتب الكثرية ،ويرددها أمام املأل،
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ال ليمألهم باحلقائق ،وإنام ليمألهم باالنبهار ،ال باحلقائق ،وإنام بذاكرته وذكائه
وقدراته ،لتمتلئ عقوهلم به ،ال باحلقيقة.
واألعلم قد يكون صاحب لسان فصيح ،وكلامت شاعرية عذبة ،ولكنها ال
ختتلف عن ذلك الذئب املاكر أو الثعلب املخادع أو الصياد الذي ينصب الشباك ملن
يريد أن يصطاده.
واألعلم قد يكون صاحب ذكاء حاد ،يقسم الشعرة بذكائه ،ويتكلم يف مجيع
الفنون ،وعن مجيع الفرق ،ولكنه لن يعلم أتباعه إال الغباوة والغفلة ،ألنه ال يدهلم عىل
احلقيقة املطلقة ،وإنام يدهلم عىل شخصه املقيد؛ فال يرون الوجود إال من خالل مرآته
املحدودة واملمتلئة بكل ألوان الكدورة والتشويه.
لذلك بدل أن تتوجه ملن تراه األعلم ،أو ملن يدعي لك أنه األعلم ،أو ملن تقوم
كل وسائل البهرجة اإلعالمية بتزيينه لك بكونه األعلم ..اذهب إىل ذلك املنزوي يف
قعر بيته ،أو يف قعر سجن مظلم ،فلعلك جتد عنده من التق وى املمزوجة بالعلم النافع
ما يغنيك عن كل تلك األنداد التي تريد أن تستعبدك من دون اهلل.
أهيا الرفيق العزيز ،بدل أن تبحث عن األعلم ابحث عن األتقى ذلك الذي
خيشى اهلل ،ويمتلئ له حمبة وعشقا ..ذلك الذي فني عن ذاته يف ذات رسوله وأوليائه،
فلم يعد له ظل وال رسم ..لعل حاله ينتقل إليك؛ فترشب من بحار احلب املقدس ما
يغنيك عن حانات احلب املدنس التي أوقعها فيكم من يدعي أنه األعلم.
بدل أن تبحث عن األعلم ابحث عن ذلك الورع الذي وزن حركاته بميزان
الرشيعة؛ فال يتحرك إال بام متيل عليه ،ال يدخل عقله وال أهواءه وال آراءه وال اجتهاداته
معها ،بل هو يسلم هلا مثلام سلم إبراهيم لرؤيا ربه ،فلم يذكر أهنا أضغاث أحالم،
ليتهرب من مسؤولية األمر اإلهلي.
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بدل أن تبحث عن األعلم الذي يلتمس لك الرخص ،ويعني أهواءك عليك،
التمس األورع الذي يبحث لك عن مواضع رضا اهلل ،وحمال هداه؛ فأنت مل تأت هلذه
الدنيا لتتثاقل إليها ،وإنام أتيت إليها لتتزود منها.
واحذر ،فقد يكون ذلك األعلم الذي تقبل عليه هو كعب األحبار ،وذلك
األتقى الذي تفر منه هو أبو ذر؛ وأنت تعلم أنه ملا وقع اخلالف بني كعب األحبار وأيب
ذر يف شأن الكنز ،آثر الناس كعبا لكونه صاحب ذاكرة قوية ،جعلته ال يكتفي بالقرآن،
وإنام يضم إليه كل الكتب املقدسة واملدنسة ،ولذلك ملا وازن الناس بني علمي الرجلني،
وجدوا كعبا أكثر علام؛ فآثروه ،وسقطوا يف شباك الصياد الذي مل يكن سوى الشيطان.
قد ال يكون كالمي جمديا ..فلذلك اسمع ما قال نبيك  ،وهو يعلمنا كيف
نجتذب ترددات قناة اهلداية التي تبث إىل عقولنا وقلوبنا ،بدل قنوات الفتنة التي أدمنا
عليها؛ فقد قال( :ال جتلسوا عند كل عامل؛ إال إىل عامل يدعوكم من مخس إىل مخس :من
الشك إىل اليقني ،ومن الرياء إىل اإلخالص ،ومن الرغبة إىل الزهد ،ومن الكرب إىل
التواضع ،ومن العداوة إىل النصيحة)()1

وقال( :من تعلم علام ليامري به السفهاء أوليباهي به العلامء ،أو يرصف به الناس
إىل نفسه يقول :أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النار ،إن الرئاسة التصلح إال ألهلها؛
فمن دعا الناس إىل نفسه وفيهم من هو أعلم م نه مل ينظراهلل إليه يوم القيامة)()2

وقال( :يظهرالدين حتى جياوز البحار ،وخياض يف سبيل اهلل ثم يأيت من بعد كم
أقوام يقرؤون القرآن يقولون :قرأنا القرآن ،من أقرأ منا؟ ومن أفقه منا؟ ومن أعلم منا؟.
ثم التفت إىل أصحابه فقال :هل يف أولئك من خري؟ قالوا :ال .قال :اولئك منكم من

( )1رواه أبو نعيم يف احللية ،ختريج أحاديث إحياء علوم الدين ()184 /1
( )2حبار األنوار.110 : 2 :
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ك ُهم َو ُقو ُد النهار﴾ [آل عمران)1()]10 :
هذه اآليةَ ﴿ :و ُأو َلئ َ

ْ

وقال( :إين ال أختوف عىل أمتي مؤمنا وال مرشكا ،فأما املؤمن فيحجزه إيامنه،
وأما املرشك فيقمعه كفره؛ ولكن أختوف عليكم منافقا عليم اللسان يقول ماتعرفون
ويعمل ما تنكرون)()2

هذه وصايا رسول اهلل  يل ولك ولكل الناس ..لتكون معيارا نزن به العلامء
احلقيقيني ،ونميزهم عن الكذابني والدجالني واملضلني ..فال يمكن أن نصل إىل اهلل،
ونحن هنتدي هبدي املضلني.

( )1رواه ابن املبارك يف الزهد ( ،)152وأخرجه أبو يعلى ( ،)56/12والبزار ()99/1
( )2رواه الطرباين يف األوسط والصغري ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ()187 /1
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ال حتدث بكل ما تعلم
أهيا الرفيق العزيز ..ارفق قليال ب أولئك العوام البسطاء الذين يتجمعون عىل
مائدة علمك؛ فأجهزة هضمهم ال تطيق الطعام الذي تقدمه هلم؛ فلذلك ال يمتصونه
طعاما نافعا ،وإنام سموما قاتلة.
متنيت لو أنك ـ أهيا الرفيق ـ بدل أن تقوم باحلرث والزرع أمامهم ،لتنرش ما تراه
من معارف ،أن تلقي إليهم بالثمرة جاهزة ،ليأكلوها صافية من كل كدر ،سليمة من كل
عيب ،خالي ة من كل جائحة ،ألن بعض الذين جلسوا إليك ،وأنت حترث وتزرع يف
حقل املعارف ،أصابتهم بعض اجلروح األليمة من حمراثك ومنجلك ،وقد ذكر األطباء
أنه ال أمل يف شفائهم منها.
لذلك يمكنك أن تنتقي من التالميذ أقواهم عقال ،وأكثرهم قدرة ،لتبث له ما
شئت من علومك؛ أما من عداه م ،فانزل إليهم ،وإىل ما يطيقونه ،لرتفعهم بعد ذلك
رويدا رويدا ،وال هتجم عليهم بام يرضهم ،وال ينفعهم.
فالعلم النافع قد يتحول إىل سم قاتل إذا مل جيد العقل الذي يقدر عىل تقبله،
ولذلك قال رسولنا ( :ما أحد حيدّ ث قوما بحديث ال تبلغه عقوهلم ّإال كان فتنة عىل
بعضهم)( ،)1وقال( :كفى باملرء كذبا أن حيدّ ث بكل ما سـمع)()2

وقبله قال املسيح عليه السالم( :ال تعلقوا اجلواهر يف أعناق اخلنازير ،فإن
احلكمة خري من اجلوهر ،ومن كرهها فهو رش من اخلنازير)( ،)3ويدخل فيمن كرهها

( )1قال الزين العراقي يف املغين عن محل األسفار (ص :) 70 :رويناه يف جزء من حديث أيب بكر بن الشخري من حديث عمر أخصر
منه .وعند أيب داود من حديث عائشة (أنزلوا الناس منازهلم)
( )2رواه مسلم .6/1 ،
( )3إحياء علوم الدين ()57 /1
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من مل يطقها ،ألنه قد يستلمها ،وهو مكره عليها ،ال مطمئن هلا.
وبعدمها قال وارث النبوة األكرب ،إمامنا عيل ،منبع احلكمة ،والرساط املستقيم:
(إن هاهنا لعلوما مجّة لو وجدت هلا محلة) ،فهل ترى نفسك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أكثر
حكمة من اإلمام الذي رباه رسول اهلل  عىل عينه ،وعلمه كيف خياطب الناس،
وكيف يراعي ضعفاءهم ،ولذلك مل يبث كل ما لديه من العلوم ،ألنه مل جيد من يمكنه
أن يفهمها ،أو يتقبلها ،أو ال تؤذيه.
قد تذكر يل ـ أهيا الرفيق العزيز ـ ما ورد يف النصوص املقدسة من التحذير عن
كتامن العلم ،وتقول يل ،وأنت ممتلئ ورعا :كيف أتوقف عن بث علومي ،وقد قال اهلل
تعاىل ﴿ :إ هن ا هلذي َن َي ْكتُ ُم َ
ون َما َأنْزَ ْلنَا م َن ا ْلبَيِّنَات َو ْاهلُدَ ى م ْن َب ْعد َما َبيهنها ُه للنهاس يف
الالعنُ َ
ا ْلكتَاب ُأو َلئ َك َي ْل َع ُن ُه ُم اهللهُ َو َي ْل َعنُ ُه ُم ه
ون﴾ [البقرة]159 :
وأنا أشيد بورعك ،كام أشدت قبل ذلك بعلمك؛ ولكني مع ذلك أذكرك بأن اهلل
تعاىل هنى يف اآلية الكريمة عن كتامن البينات ،وهي الواضحات الاليت ال ينكرهن إال
مكابر  ،أما ما عداهن؛ فقد ال يكون العلم هبن أصال علام نافعا ،بل قد يكون ضارا،
وأنت حتفظ عن رسول اهلل  غضبه عندما رأى كتابا من كتب اليهود يف يد بعض
بعض أصحابه ،وقال له( :والذي نفيس بيده ،لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ال تسألوهم
عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به ،والذي نفيس بيده لو أن
موسى صىل اهلل عليه وسلم كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني)()1

فاجعل هذا احلديث العظيم نرباسك الذي ختتار به دروسك ومواعظك
وأحاديثك لعامة الناس ..ارفق هبم ،واكتف بأن ترهيم األبيض الناصع الواضح البني،
حتى ال تشوش رؤيتهم ،وال تفسد فطرهم ،وال ترض بسالمة أجهزة هضم املعارف يف
( )1

مسند اإلمام أمحد بن حنبل 387/3 :ح()15195
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عقوهلم.
وإن شئت سلفا لك يف ذلك غري من ذكرت من األنبياء واألئمة ،فاقتد بذلك
العامل الصالح الورع الذي سئل عن بعض املسائل الدقيقة ،فلم جيب؛ فقال السائل :أما
سمعت رسول اهلله  قال( :من كتم علام نافعا جاء يوم القيامة ملجام بلجام من نار)؛
فقال :اترك اللجام واذهب فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمنى ،فقد قال اهلله تعاىل:
الس َف َها َء َأ ْم َوا َل ُك ُم ﴾ [النساء ]5 :تنبيها عىل أن حفظ العلم ممن يفسده
﴿ َو َال ُتؤْ ُتوا ُّ
ويرضه أوىل ،و ليس الظلم يف إعطاء غري املستحق بأقل من الظلم يف منع املستحق) ()1

ثم راح يردد:
درا بني سارحة النّعم
أأنثر ّ

فأصبح خمزونا براعية الغنم

ألهنم أمسوا بجهل لقدره

فال أنا أضحى أن أطوقه البهم

فإن لطف اهلله اللطيف بلطفه

وصادقت أهال للعلوم وللحكم

نرشت مفيدا واستفدت مودة

لدى ومكتتم
وإال فمخزون
ّ

فمن منح اجلهال علام أضاعه

ومن منع املستوجبني فقد ظلم

( )1إحياء علوم الدين ()57 /1
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ال تسق مرضاك سام
أهيا الرفيق العزيز ..لقد رأيتك اليوم تتحدث إىل مجع من الشباب عن رمحة اهلل
الواسعة ،وذكرت هلم أثناء حديثك أصناف الشفاعة التي تنتظر العصاة يوم القيامة،
وقد بلغت بك احلامسة إىل أن أوردت هلم ذلك احلديث العجيب الذي حدث به بعضهم
عن كعب ،وأنه ذكر ما تنتهي إليه شفاعة رسول اهلل  يوم القيامة؛ فذكر أنه (يشفع
حتى يبلغ من مل يصل صالة قط ،ومل يطعم مسكينا قط ،ومن مل يؤمن ببعث قط ،فإذا
بلغت هؤالء مل يبق أحد فيه خري)()1

وقد زاد يف محاستك ما رأيته من أولئك الشباب من انبهار واستزادة؛ فرحت
تذكر هلم حديثا آخر عن كعب يذكر فيه (أن أمة حممد  ثالثة أثالث ،فثلث يدخلون
اجلنة بغري حساب ،وثلث حياسبون حسابا يسريا ثم يدخلون اجلنة ،وثلث يدخلون اجلنة
بشفاعة أمحد)()2

وعندما طالبوك بأن ترتك احلديث عن كعب ،وحتدثهم عن رسول اهلل 
ذكرت هلم قوله( :ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم ىف صالته فيعلم ما يقول
إال انفتل وهو كيوم ولدته أمه من اخلطايا ليس عليه ذنب)()3

ثم عقبت عليه بقوله( :إذا مرض العبد ثالثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته
أمه)()4

وهكذا ذكرت هلم الكثري من األسباب التي تقوم بمحو كامل لصحيفة سيئاهتم

( )1رواه ابن مردويه ،انظر :الدراملنثور يف التفسري للسيوطي ص ،6ص.286
( )2رواه ابن جرير الطربي يف جامع البيان ()465/20
( )3رواه احلاكم ( ،433/2رقم )3508
( )4رواه الطرباىن ىف الصغري ( ،314/1رقم )19
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من دون أن يبذلوا أي جهد ،وال يتكلفوا أي ندم أو توبة ،وكنت تتصور وأنت تفعل
ذلك أنك ترغبهم يف الدين ،ومتلؤهم شوقا هلل وتعظيام له ،وقد ذكرت هلم يف أثناء ذلك
أولئك الذين سميتهم منفرين عن دين اهلل ..أولئك الذين حيدثون الناس عن عذاب
القرب ،واآلالم التي تنتظرهم إن هم جتاوزوا حدود اهلل.
أعلم أنك فعلت كل ذلك بحسن نية ،وأنك مل ترد منهم جزاء وال شكورا،
ولكنك مل تعلم ما فعل أولئك الشباب املراهقون بعد أن خرجوا من عندك ..نعم
خرجوا وهم حيمدون اهلل عىل رمحته الواسعة ،ولكن شكرهم هلل كان يشبه شكر ذلك
اللص الذي قبل يد الرشطي بعد أن كتم عليه كل جرائم اللصوصية التي قام هبا ،وق ّطع
ملفه ،ومل يرسل به إىل املحكمة ليأخذ عقابه ،ولريد ما رسقه ألصحابه.
لقد خرج ذلك اللص من خمفر الرشطة ،وهو يسبح بحمد ذلك الرشطي ،ويلقي
قصائد الثناء عىل رمحته ،لكن أولئك املساكني الذين انتهكت أعراض بيوهتم امتألوا
حقدا عىل الرشطي ،ل كونه رحم اللص ،ومل يرمحهم ،ومارس الرمحة يف غري حملها ،وقدم
الرمحة عىل العدالة ،وأتاح الفرصة لكل املجرمني ليمألوا األرض فسادا وجورا.
أنت ـ أهيا الرفيق العزيز ـ تشبه ذلك الرشطي يف رمحته ولطفه ولينه ..والفرق
بينكام أنه ربام يكون قد تعامل مع لص واحد بتلك الطريقة ،ويف شؤون مادية قد ال ترض
كثريا  ،لكنك فعلت ذلك مع مجهور كبري ،كان يمتلئ ورعا وتقوى وخمافة من اهلل؛
فرحت تزيح تلك احلواجز ،ومتزق القوانني ،لتتيح للرغبات املكبوتة أن تفعل ما حيلو
هلا ،ال يف األمور املادية فقط ،وإنام يف غريها أيضا ..لذلك كان ذلك الرشطي أكثر رمحة
وعدالة منك.
قد ال يكون كالمي ذا أمهية بالنسبة إليك ،ولذلك أدعوك لقراءة كالم ربك،
لرتى كيف يمزج اهلل رمحته بعدله وغضبه حتى يردنا إىل حد االعتدال؛ فاهلل تعاىل يأمر
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اب
يم (َ )49و َأ هن ع ََذايب ُه َو ا ْل َع َذ ُ
الرح ُ
ور ه
رسوله  بقولهَ ﴿ :نبِّ ْئ عبَادي َأ ِّين َأنَا ا ْل َغ ُف ُ
َْ
يم ﴾ [احلجر ، ]50 ،49 :فلذلك ال يصح أن تنبئ العباد عن رمحة اهلل ،ثم تقرص يف
األل ُ
ذكر عقوباته ملن قرص يف تربية نفسه وهتذيبها.
وأدعوك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ إىل االهتداء هبدي رسولك يف ذلك ،فهو سيد
الدعاة واهلداة؛ فهكذا كان يريب أمته ،ويقول هلم حمذرا( :إن املفلس من أمتي من يأيت
يوم القيامة بصيام وصالة وزكاة ،ويأيت قد شتم عرض هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال
هذا ،فيقعد فيقتص هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقيض
ما عليه من اخلطايا ،أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ،ثم طرح يف النار)( ،)1ويقول
هلم (:من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو يشء ،فليتحلله منه اليوم قبل أال يكون
دينار وال درهم ،إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن مل تكن له حسنات
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)()2

وهكذا علمنا أئمة اهلدى؛ فاإلمام عيل يصف العامل احلقيقي؛ فيقول( :إنّام العامل
ا ّلذي ال يقنط الناس من رمحة اهلل ،وال يؤمنهم من عذاب اهلل)()3

أما ما ذكرت من الدعوة حلسن الظن باهلل؛ فذلك صحيح ،ولكن تع ّلم من نبيك
 كيف ُت علم مجهورك حسن الظن باهلل ،حتى ال يلغي حسن الظن باهلل األمن من
عذاب اهلل ،وحتى ال يلغي الرجاء يف رمحة اهلل اخلوف من عقاب اهلل؛ ففي احلديث أن
رسول اهلل  خطب عىل املنرب؛ فقال( :وا ّلذي ال إله ّإال هو ما أعطي مؤمن ّ
قط خري
والكف عن اغتياب
ّ
الدّ نيا واآلخرة ّإال بحسن ظنّه باهللّ ورجائه له وحسن خلقه

( )1رواه أمحد  ، )8016( 303/2ومسلم .،1997 /4
( )2رواه البخاري .73 / 5
( )3رواه الكليين يف الكايف ج ، 1ص .36
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املؤمنني ،وا ّلذي ال إله ّإال هو ال ّ
يعذب اهلل مؤمنا بعد التوبة واالستغفار ّإال بسوء ظنّه
باهللّ وتقصريه من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنني ،وا ّلذي ال إله ّإال هو ال حيسن
ظ ّن عبد مؤمن باهللّ ّإال كان اهلل عند ظ ّن عبده املؤمن ّ
ألن اهلل كريم بيده اخلريات يستحيي
ثم خيلف ظنّه ورجاءه ،فأحسنوا باهللّ الظ ّن
أن يكون عبده املؤمن قد أحسن به الظ ّن ّ
وارغبوا إليه)()1

فانظر كيف مزج رسول اهلل  يف هذا احلديث بني الرجاء واخلوف ،وبني
الدعوة حلسن الظن باهلل يف نفس الوقت الذي دعا فيه إىل مراعاة حسن اخللق وااللتزام
بالرشيعة..
إذا فعلت هذا ـ أهيا الرفيق العزيز ـ وختليت عن مراعاة مجهورك ،ومل تكن عبدا
لطلباهتم ،واستننت بسنة نبيك  وخلفائه الراشدين تكون من الذين أخذوا بالكتاب
مجيعا ،وإذا مل تفعل فال يمكن أن أجد لعملك تشبيها مثل ما ذكره القرآن الكريم عن
ون ب َب ْع ٍ
ون ب َب ْعض ا ْلكتَاب َو َت ْك ُف ُر َ
اليهود الذي عاتبهم اهلل تعاىل ،فقالَ ﴿ :أ َفتُؤْ منُ َ
ض َف َام
احليَاة الدُّ ْنيَا َو َي ْو َم ا ْلقيَا َمة ُي َر ُّد َ
ون إ َىل َأ َشدِّ
َجزَ ا ُء َم ْن َي ْف َع ُل َذل َك منْ ُك ْم إ هال خزْ ٌي يف ْ َ
ا ْل َع َذاب﴾ [البقرة]85 :
﴿و َقا ُلو ْا
كام عاتبهم عندما زعموا أهنم لن يدخلوا النار إال أياما معدودة ،فقالَ :
ف اهللُّ ع َْهدَ ُه َأ ْم َت ُقو ُل َ
ون
َلن َمت َ هسنَا الن ُهار إاله َأ هيام ًا هم ْعدُ و َد ًة ُق ْل َأ هخت َْذ ُت ْم عندَ اهللّ ع َْهدً ا َف َلن ُخيْل َ
ع ََىل اهللّ َما الَ َت ْع َل ُمون﴾ [البقرة]80:
وأنت ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أعفيت مجهورك حتى من تلك األيام املعدودة؛
فضمنت هلم النجاة ،بل ضمنت هلم اجلنة ،ولو مل يفعلوا سوى أن يمرضوا ثالثة أيام،
أو يتوضؤوا وضوءهم للصالة أو لغري الصالة.
( )1حبار األنوار ،ج  16ص .189
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ال جترح مشاعر غريك
أهيا الرفيق العزيز ..سمعت أنك حدثت اليوم بعض القوم عن ولدك،
وشطارهتم ،وذكائهم ،ونجاحهم يف دراستهم وأعامهلم ،وأهنم قرة عينك ،وفلذه كبدك،
وأنك مرسور هبم غاية الرسور ،وحتمد اهلل عىل منته عليك هبم ،وختمت حديثك بام
ب َلنَا م ْن َأزْ َواجنَا َو ُذ ِّر هياتنَا
ذكره اهلل تعاىل عن عباد الرمحن ،وقوهلم يف دعائهمَ ﴿ :ر هبنَا َه ْ
ُق هر َة َأع ُ ٍ
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتهقنيَ إ َما ًما ﴾ [الفرقان]74 :
ْني َو ْ
وعلمت أنك قبل فرتة نرشت صورتك ،وأنت بكامل قوتك ،وأمامك مكتبة
فخمة مزينة بكل أنواع التحف ،وكتبت حتتها :هذه صوريت ،وأنا يف مكتبي ،وأنا بحمد
اهلل أنعم بكامل صحتي وعافيتي ،وأسأل اهلل أن يديمها عيل.
وقبل فرتة نرشت صورا لألوسمة التي قلدها لك بعض الوجهاء ،وذكرت أهنا
ثمرة جلهدك الطويل يف خدمة املجتمع ،وأهنا حق طبيعي من حقوقك تأخر وصوله
إليك ،بسبب عدم التفهم.
وكنت كل حني تنرش شهاداتك ،وصورا عن بيتك اجلديد ،وسيارتك الفخمة،
وزوجتك التي لوال حجاهبا والتزامها لرشحت ملكة جلميالت العامل ،وهكذا مل ترتك
نعمة من نعم اهلل عليك إال حدثت هبا ،وسمعها الناس منك.
وعندما عاتبك بعضهم يف هذا ،قرأت له قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ هما بن ْع َمة َر ِّب َك
َف َحدِّ ْ
ث﴾ [الضحى ، ]11 :وأنا ال أريد أن أجادلك يف هذا؛ فام قرأته قرآن كريم ،وال
يصح ملؤمن أن جيادل يف حقائق القرآن ،أو يرضب بعضه ببعض.
لكني أريد أن أذكر لك فقط بأن بعض الذين سمعوا حديثك عن ولدك
ونجاحهم يف دراستهم وحياهتم ،كانوا حمرومني من نعمة األوالد ،وبعضهم كان هلم
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أوالد عاق ون ،وبعضهم كان هلم أوالد راسبون ،وكلهم تأملوا من حديثك ،وجرحت
مشاعرهم به مع أنك مل تقصد إذيتهم.
وهكذا كان حديثك عن زوجتك وبيتك وشهاداتك ..كلها صادف قوما من
الناس مل تكن هلم كل تلك النعم التي أنعم اهلل هبا عليك ،والتي رأيت أنك ملزم بذكرها،
وكأنك محدك هلل تعاىل ال يتم إال بذكرها ،وعىل املأل.
ولست أدري هل اآلية القرآنية تدعو إىل ما فهمته من ذكر تلك النعم احلسية
املادية التي أوردهتا ،أم أهنا تقصد النعمة العظمى نعمة اإلسالم( )1التي عرب عنها قوله
يت َل ُك ُم ْاإل ْس َال َم دينًا ﴾
ت َع َليْ ُك ْم ن ْع َمتي َو َرض ُ
ت َل ُك ْم دينَ ُك ْم َو َأ ْمت َ ْم ُ
تعاىل﴿ :ا ْليَ ْو َم َأك َْم ْل ُ
[املائدة]3 :
وهكذا عندما ذكر القرآن الكريم النعم التي أنعم اهلل هبا عىل املسيح عليه السالم
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم ا ْذ ُك ْر ن ْع َمتي َع َليْ َك
ذكر أمورا يف جوهر رسالته ،فقال ﴿ :إ ْذ َق َال اهللهُ َياع َ
هاس يف املَْ ْهد َوك َْه ًال َوإ ْذ َع هل ْمتُ َك ا ْلكتَا َب
َوع ََىل َوالدَ ت َك إ ْذ َأ هيدْ ُت َك ب ُروح ا ْل ُقدُ س ُتكَ ِّل ُم الن َ
خت ُل ُق م َن ال ِّطني ك ََهيْئَة ال هط ْري بإ ْذين َفتَنْ ُف ُخ ف َيها َفتَ ُك ُ
َو ْ
احلك َْم َة َوالت ْهو َرا َة َو ْاإلنْج َيل َوإ ْذ َ ْ
ون
رسائ َيل
ص بإ ْذين َوإ ْذ ُختْر ُج املَْ ْوتَى بإ ْذين َوإ ْذ َك َف ْف ُ
َط ْ ًريا بإ ْذين َو ُت ْربئُ ْاألَك َْم َه َو ْاألَ ْب َر َ
ت َبني إ ْ َ
َعن َْك إ ْذ جئْت َُه ْم با ْل َب ِّينَات َف َق َال ا هلذي َن َك َف ُروا من ُْه ْم إ ْن َه َذا إ هال س ْح ٌر ُمبنيٌ ﴾ [املائدة:
]110
ولست أدري كيف يمكن المرئ يسمع حديثك عن نفسك ،أن يطبق قوله :
( إذا نظر أحدكم إىل من فضل عليه يف املال واخللق ،فلينظر إىل من هو أسفل منه) ،ويف

ث) [الضحى ،]11 :فقال( :أ ََم َرهُ أ ْن ُُي ِدث ِِبَا أنْ َعم هللاُ بِِه
ك فَ َح ِد ْ
(وأَما بِنِ ْع َم ِة َربِ َ
( )1سئل اإلمام احلسني عن عن تفسري قوله تعاىلَ :
علَ ِيه ِيف ِدينِه) ،وروي عن االمام الباقر يف تفسري قوله تعاىل (وأَسبغ علَيكُم نِعمه ظَ ِ
اه َرًة َوََب ِطنَ ًة) (لقمان )20/قال( :النعمة الظاهرة النيب
َ
َ ََْ َ ْ ْ َ َ ُ
 ،وما جاء به النيب من معرفة هللا عز وجل وتوحيده ،وأما النعمة الباطنة واليتنا أهل البيت وعقد مودتنا)
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رواية :انظروا إىل من هو أسفل منك م ،وال تنظروا إىل من هو فوقكم ،فهو أجدر أن ال
تزدروا نعمة اهلل عليكم) ،ويف رواية( :انظروا إىل من هو أسفل منكم يف الدنيا ،وفوقكم
يف الدين ،فذلك أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم)()1

وقد عقب بعض رواة احلديث عليه بقوله ـ يذكر جتربته ـ (كنت أصحب األغنياء
فام كان أحد أكثر مها مني ،كنت أرى دابة خريا من دابتي ،وثوبا خريا من ثويب ،فلام
سمعت هذا احلديث صحبت الفقراء فاسرتحت)
وراوي احلديث يعرب ـ بكل رصاحة ـ عنك وعن أمثالك ،ممن ال يبالون بمشاعر
املحرومني واملتأملني ،ويتصورون أهنم حيمدون اهلل بفعلهم ذلك ،وهم ال يعلمون أن اهلل
يمكن أن ُحي مد مجلة من غري تفصيل ،ويمكن أن حيمد بذكر أسامئه احلسنى وصفاته
العليا ،ال بذكر أسامء األوالد ،وأوصاف البيوت.
ولذلك كان أقرب اسم لذلك الفعل الذي قمت به ـ أهيا الرفيق العزيز ـ هو لقب
[الفخر واملباهاة] ال لقب احلمد والشكر ،ألننا لو طبقنا ما فعلته ،لوجدنا أقرب الناس
إليه قارون ،ذلك الذي خرج عىل قومه يف زينته ،وأراهم كل ما لديه من صنوف النعمة،
ومع أنك مل خترج مثلام خرج ،ولكن كلامتك رسمت جلمهورك مشهدا ال خيتلف عن
مشهد قارون ،ولذلك قال كل من أحاط بك :يا ليت لنا مثلام أوتيت ،كام قال من شاهد
ويت َق ُار ُ
ون إ هن ُه َل ُذو َح ٍّظ عَظي ٍم ﴾ [القصص]79 :
قارونَ ﴿ :يا َليْ َ
ت َلنَا مثْ َل َما ُأ َ
وهلذا كان الرسل واألئمة واألولياء أكثر الناس تواضعا وأدبا ومراعاة ملشاعر
اآلخرين ،وقد قال رسول اهلل  لرجل رآه؛ فأخذته مهابة منه( :هون عليك فإين لست
يملك ،إنام أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد) ()2

( )1رواه أمحد ( )413/2والبخاري ( )128/8ومسلم ( )213/8والرتمذي ()2513
( )2رواه ابن ماجه ()3312
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فأنت خمري بني أن تكون مثل قارون الذي خرج عىل قومه يف زينته وبني رسول
اهلل  الذي مثل التواضع والعبودية والبساطة أحسن متثيل ،وكان يردد كل حني( :إن
اهلل أوحى إيل أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد عىل أحد ،وال يبغي أحد عىل أحد)()1

( )1رواه مسلم ()2865
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ال تنس أسامء ربك
أهيا الرفيق العزيز ..لقد أعجبني كثريا ماحدثت به البارحة عن أمهية التعرف
عىل أعالم العلامء ،ويف مجيع املجاالت ،ملا تكسبه تلك املعرفة ألصحاهبا من علو مهة،
ومن تعرف تفصييل عىل تاريخ العلوم ،واملسارات التي سارت عليها ،واإلنجازات
التي متت فيها.
وقد أعجبني كذلك ما ذكرته عن نفسك ،ومعرفتك آلالف العلامء والفالسفة
واملفكرين والباحثني واملخرتعني ،وأهنم أصبحوا بالنسبة لك كاألصدقاء واألصحاب
ال يكادون يفارقونك.
وذكرت أنك تتسىل هبم أكثر مما تسىل بمن حييط بك من البرش ،وأنه إذا مر عليك
اسم أحدهم شع رت بقلبك خيفق شوقا إليه ،وحنينا لذكره.
وذكرت يف املقابل أنك تشعر بخجل عظيم إن ُذكر اسم فيلسوف أو خمرتع أو
عامل ثم ال يكون لك معرفة به ،أو بمنجزاته ،أو باخلدمات التي قدمها لإلنسانية.
وكل ما ذكرته مجيل ،ويدل عىل أنك صاحب عقل كبري ال يعيش زمانه وواقعه
فقط ،وإنام يعيش كل األزمنة ،وكل األمكنة ،وكل التاريخ ،وكل اجلغرافية.
وأنا ال أريدك أن تنسى ما تعلمته من أسامء ،أو تتوقف عن تعلمه ،ولكني أريد
أن أدلك عىل أسامء أخرى حتتاج إىل التعرف عليها ،وهي أسامء تتجاوز األزمنة
واألمكنة ،وتتجاوز األرض والسامء ،وتتجاوز التاريخ واجلغرافية ،بل تتجاوز كل
يشء ،ومن دوهنا ال يكون أي يشء.
أريدك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ كام بذلت كل جهدك يف التعرف عىل أسامء األعالم،
ومنجزاهتم ،أن تتعرف عىل أسامء ربك ،فكل ما تراه من منجزات يف الكون ،هي
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منجزات أسامء اهلل احلسنى؛ فأسامء اهلل هي املفاتيح التي ُتفهم هبا حقائق الوجود
والكون واحلياة واإلنسان وكل يشء ..بل ال يمكنك أن تفهم رس ما تعرفه من أسامء
من دون أن متر عىل أسامء اهلل احلسنى ،تلك التي بني هبا الكون ،ولوالها مل يكن يشء يف
األرض وال يف السامء ،ويف املكان أو يف الزمان ،أو يف الالمكان وال زمان.
فلوال اسم اهلل البديع واملصور واجلميل ،والذي تزينت به أقطار السموات
واألرض ،ما رأيت لونا وال صورة وال شيئا مجيال ،وال رأيت بعد ذلك فنانا ،وال مطربا،
وكيف يمكن للفنان أن يبدع يف رسمه أو شعره أو فنه ،وهو ال جيد مجاال يشحن به
ذوقه ،أو يعرب به عام رآه؟
فلذلك قبل أن هيزك الطرب عند ذكر أسامء أعالم الفنون اجلميلة؛ فليهزك
الطرب والشوق السم ربك البديع املصور اجلميل الذي لواله ما كنت صورة ،وما كان
فن ،وما كان للجامل حمل يف الكون.
وإن شئت أن ترتقي يف سلم املعارف قليال ،فتنسب األمور إىل أهلها ،وترتك
اجلحود ونكران اجلميل؛ فلتعلم أن كل إبداع فني يف الكون هو إبداع خلالق الكون..
ول ذلك إن صح أن تشتاق ليشء ،فليكن شوقك إليه ،وإن صح أن متأل قلبك بحب
يشء ،فليكن حبك كله متوجها إليه؛ فلواله مل يكن يشء.
ولذلك من الغبن أن حتفظ كل أسامء الفنانني ،ثم يغيب عنك اسمه ،ألنه لوال
اسمه لكانت كل تلك املسميات التي حتفظ أسامءها جمرد أشباح وهياكل ال حياة فيها.
وهكذا؛ فإن كل أسامء الفالسفة واملفكرين والعقالء التي حتفظها ليست سوى
نفحات من أسامء اهلل احلسنى التي ال هناية لعطائها وكرمها وجودها ،فلذلك لك أن
تفرح بتلك األسامء ،ولكن مصحوبة باسم مبدعها وملهمها ومعلمها ،فلواله لكان كل
من تراهم من عقالء جمرد جمانني وصعاليك يف الشوارع ،ال قيمة هلم ،وال علوم لدهيم،
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وال عقل يفكرون به ،ألن العقل ليس أداة إنتاج ،وإنام هو أداه استقبال.
وهكذا؛ فإن كل أسامء املخرتعني وعلامء الفيزياء والفلك والطب ..وكل العلوم
ليسوا سوى عيال أمام حرضة أسامء اهلل احلسنى ،يتلقفون منها املعارف ،ويستفيدون
منها العلوم ،ولوالها مل يكونوا ..ولذلك من الغبن أن تعرف أسامء التالميذ ،وال تعرف
اسم معلمهم.
ومن الغبن أن متيض حياتك كلها يف التعرف عىل الظالل ،ثم ال تعرف مصدرها،
وال حقيقتها ،وال منبعها الذي منه خرجت ،وإليه تعود.
لذلك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ وجه مهتك قليال للتعرف عىل األسامء احلقيقية ،ال
الومهية؛ فإهنا وحدها الباقية ،وما عداها فان ..وإياك أن جتعل تلك األسامء الومهية
أندادا حتبها من دون اهلل ،فلوال اهلل مل يكن يشء ،فانطلق منه إليها ،لتعرفها عىل حقيقتها،
ال عىل ما تزينت به ،ألن كل ما تزينت به وهم ورساب رسعان ما تكتشفه بنفسك ،حني
يكشف عنك احلجاب ،وترفع عنك األوهام.
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ال تنشغل بام ال ينفعك
أهيا الرفيق العزيز ..لست أدري هل ما سأقوله لك سيعجبك أم ال ،لكني مضطر
ألن أقوله ،وال هيمني ما سيكون موقفك مني ،حتى لو رميتني باجلمود والبالدة
والتخلف والتطرف؛ فأنا أقبل كل ذلك منك ..ولكني ال أتنازل عن مقالتي التي أريد
أن أوجهها لك ،والتي أوقن أهنا لن تعجبك ،وأنت كام تعرفني ال أهتم بام يعجبك أو
ما ال يعجبك؛ فالنصح الذي يمتلئ باملجامالت غش وخديعة.
وقبل أن أذكر لك نصيحتي أريد أن أسالك ،وأنت صاحب العقل الراجح
والفكر النري عن مدة بقائنا يف الدنيا ،وال شك أنك ستجيب بالبداهة التي أعرفها عنك؛
فتقرأ يل قوله تعاىل ،وهو يذكر النتيجة التي وصل إليها أهل الدنيا بعد ذهاهبم لآلخرة:
اس َأل
﴿ َق َال ك َْم َلبثْتُ ْم يف ْاألَ ْرض عَدَ َد سننيَ (َ )112قا ُلوا َلبثْنَا َي ْو ًما َأ ْو َب ْع َض َي ْو ٍم َف ْ
ا ْل َعا ِّدي َن (َ )113ق َال إ ْن َلبثْتُ ْم إ هال َقل ًيال َل ْو َأ هن ُك ْم ُكنْتُ ْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [املؤمنون- 112 :
]114
ثم تذكر يل بعدها ما تعودته عنك من ربط النصوص املقدسة بحقائق العلم؛
فتذكر يل أن هذه الكلامت القرآنية حقائق يعرفها العلامء ،وأنه لو وضعنا مدة عمر البرش
مجيعا أمام عمر الكون ،أو أمام الزمن الالمتناهي؛ فإنه سيتشكل لدينا رقم صغري جدا
يكاد يكون صفرا ..هذا بالنسبة لعمر البرش مجيعا ،فكيف بعمر كل واحد منا؟
وحينها سأسألك عن هذا العمر القصري ،وما يمكن أن ينتج عنه من نتائج
مرتبطة باألزل واأل بد ،وحينها ستقرأ عيل من النصوص املقدسة ما يدل عىل عظم غبن
من فرط يف هذه الفرصة التي تبنى هبا القصور ،وتستغرس هبا كل أنواع النعم ،وتقرأ
اجل ْمع َذل َك َي ْو ُم التهغَا ُبن﴾ [التغابن]9 :
جي َم ُع ُك ْم ل َي ْوم ْ َ
عيل من ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َ ْ
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وتقرأ عيل بعدها ذلك التحرس الذي يصيب أهل النار عندما يعاينون النعيم
رس ا هلذي َن ك هَذ ُبوا بل َقاء اهلله َحتهى إ َذا َجا َء ْ ُهت ُم
الذي يعيشه أهل اجلنة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :قدْ َخ َ
حيم ُل َ
ون َأ ْوزَ َار ُه ْم ع ََىل ُظ ُهوره ْم َأ َال
السا َع ُة َب ْغتَ ًة َقا ُلوا َي َ
رس َتنَا ع ََىل َما َف هر ْطنَا ف َيها َو ُه ْم َ ْ
ه
اح ْ َ
َسا َء َما َيز ُر َ
ون﴾ [األنعام]31 :
وقد تذكر يل حينها كيف حتولت أعامل املؤمنني إىل أنوار هيتدون هبا يف عامل
اآلخرة ،يف نفس الوقت الذي يعيش فيه املستغرقون يف الدنيا يف عامل الظلامت املطبقة،
لكوهنم مل يشحنوا بطارياهتم يف الدنيا لتمدهم بالنور يف اآلخرة ،كام قال تعاىل مشريا إىل
ول املُْنَاف ُق َ
ذلكَ ﴿ :ي ْو َم َي ُق ُ
ات ل هلذي َن آ َمنُوا ا ْن ُظ ُرونَا َن ْقتَب ْس م ْن ُنور ُك ْم ق َيل
ون َواملُْنَاف َق ُ
ورا َف ُرض َب َبيْن َُه ْم ب ُس ٍ
مح ُة َو َظاه ُر ُه م ْن
الر ْ َ
ور َل ُه َب ٌ
اب َباطنُ ُه فيه ه
ْارج ُعوا َو َرا َء ُك ْم َفا ْلتَم ُسوا ُن ً
وهنُ ْم َأ َمل ْ َن ُك ْن َم َع ُك ْم َقا ُلوا َب َىل َو َلكنه ُك ْم َفتَنْتُ ْم َأ ْن ُف َس ُك ْم َوت ََر هب ْصتُ ْم
ق َبله ا ْل َع َذ ُ
اب (ُ )13ينَا ُد َ
ور ﴾ [احلديد]14 ،13 :
اين َحتهى َجا َء َأ ْم ُر اهلله َو َغ هر ُك ْم باهلله ا ْلغ َُر ُ
َو ْار َتبْتُ ْم َوغ هَر ْت ُك ُم ْاألَ َم ُّ
وحينها سأسألك ملغزا ،خمتربا ذاكرتك عن تلك القصة التي حكاها لنا معلم
الرتبية ،حني كنا صبية صغارا؛ فذكر لنا أن رجال قال عند موته( :يا ليتها كانت كثرية..
يا ليتها كانت اجلديدة ..يا ليتها كانت كاملة)
وحينها ستجيبني بال بداهة التي أعرفها عنك؛ فتذكر يل أنه يشري بقوله( :يا ليتها
كانت كثرية) إىل جاره األعم ،وأنه كان يأخذه كل يوم إىل املسجد ،وعندما عاين ثواب
هذا العمل عند دنو أجله ،قال( :يا ليتها كانت كثرية تلك اخلطوات التي أخطوها برفقة
جاري األعمى لتكون حسنايت أكثر)
وتذكر يل أنه يشري بقوله( :يا ليتها كانت اجلديدة) إىل أنه كان لديه خ ّفان ،أحدمها
قديم ،واآلخر جديد؛ فتربع بالقديم ،فعندما وجد ثواب هذا العمل عند دنو أجله،
قال (:يا ليتها كانت اجلديدة؛ فلو كانت اجلديدة لكان الثواب أكرب وأعظم)
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وتذكر يل أنه يشري بقوله( :يا ليتها كانت كثرية كانت كاملة) إىل أنه كان يتصدق
يف كل يوم بنصف رغيف؛ فعندما وجد ثواب هذا العمل عند دنو أجله ،قال ( :يا ليت
تلك األرغفة كانت كاملة)
وحينها سأسألك عن رس ذلك الرجل الصالح الذي حكى لنا قصته ذلك
العجوز الذي التقينا به صدفة يف القطار ،وحدثنا عن قيمة الوقت ،وأن كل حلظة يمكننا
أن نكسب هبا سعادة األبد ،وحينها ستجيبني بام أعرفه من ذاكرتك القوية؛ فتقول :إنه
ذلك الرجل الذي كان خيتار الطعام اللني الذي ال حيتاج إىل مضغ؛ فعندما سئل عن رس
ذلك ،قال( :حسبت ما بني املضغ إىل االستفاف سبعني تسبيحة؛ فام مضغت اخلبز مند
أربعني سنة)()1

وطبعا أنا ال أريدك أن تكون مثله ،وال أن تفعل فعله ،فهناك الكثري من األطعمة
الطيبة التي أباحها اهلل لنا ،والتي حتتاج إىل املضغ؛ وما خلق اهلل لنا األسنان إال
لنستعملها ،ومل جيعل اهلل لنا أسوة إال باألنبياء واملرسلني واألئمة املطهرين..
ولكني أريد أن أسألك عن عينيك اللتني تقضيان وقتا طويال يف مشاهدة
املباريات واألفالم واملسلسالت  ،والتي حترض معها كل لطائفك وأركان حقيقتك ..كم
تسبيحة منعتك تلك املباريات؟ ..وكم علام رصفتك عنه؟ ..وكم فكرا نافعا حالت
بينك وبينه؟ ..وكم قرصا كان يمكن أن ُيبنى لك يف تلك اللحظات قرصت يف بنائه؟
وليت األمر اقترص عىل تلك املباريات أو األفالم أو املسلسالت ..بل هناك
شؤون كثرية ،ومشاغل طويلة ،تقيض عىل أعامرنا من غري أن نشغلها بيشء ينفعها..
نعم . .هي مباحات كام تذكر ،وأنا لست ممن حيرم احلالل ،أو حيلل احلرام،
ولكني أسألك عن رس ذلك اإلذعان التام لكل اللطائف عند تطبيقها لرشائع املباحات،
( )1إحياء علوم الدين ()86 /3
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يف نفس الوقت الذي تتثاقل فيه عىل رشائع الواجبات واملستحبات ..فهل جاءت
الرشيعة لتعلمنا كيف نامرس املباح ،أم جاءت لرتفعنا إىل ثقل الواجبات واملستحبات
وكل التكاليف الرشعية؟
أنا ال أريد من حديثي هذا أن أعظك أو أذكرك أو أوصيك؛ فأنا مثلك وربام أكثر
منك تقصريا ،ولكني أريد أن أكشف احلقيقة التي نحاول أن نشغل أنفسنا عنها بتلك
اللعب؛ فالبرش مجيعا ـ كام قال رسول اهلل  ـ( :كل الناس يغدو ،فبائع نفسه ،فمعتقها،
أو موبقها)()1

وقد قال قبل ذلك مذكرا ومعلام وهاديا( :الطهور شطر اإليامن ،واحلمد هلل متأل
امليزان ،وسبحان اهلل واحلمد هلل متآلن ـ أو متأل ـ ما بني السموات واألرض ،والصالة
نور ،والصدقة برهان ،والصرب ضياء ،والقرآن حجة لك أو عليك) ،ليعلمنا أن كل
حلظة يمكننا أن نرتاد هبا فضاء احلقائق ،وأن نصل هبا إىل كل الكامالت.
فاحلمد هلل ـ كام ذكر رسول اهلل  ـ وحدها متأل ما بني السامء واألرض ،ونحن
يمكننا أن نقوهلا عرشات اآلالف من املرات يف الوقت الذي نقضيه يف مشاهدة مباراة
واحدة ،ال نتلذذ منها إال كام يتلذذ املجنون بقضم أصابعه ،ونحن أيضا يف تلك
اللحظات ال نختلف عن ذلك املجنون ،بل نحن أشد جنونا منه ،فهو غري مكلف ،وهو
ال يقضم إال أصابع رسعان ما تفنى ،أما نحن الذين ندعي العقل؛ فنقضم أعامرنا،
ونقضم أرو احنا وحقائقنا ولطائفنا ،ونملؤها بالفراغ القاتل ،ويوم القيامة نعض
أصابعنا من الندم عىل ذلك الوقت الذي قضيناه يف ذلك اجلنون الذي مل نستفد منه إال
قسوة القلب ،وضياع الوقت ،وفقدان النور.
وقد ورد يف بعض اآلثار ما يصور حقيقة ما سيحصل يف اآلخرة من الندم والغبن
( )1رواه مسلم رقم ( )223يف الطهارةَ ،بب فضل الوضوء ،والرتمذي رقم ()3512
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الذي يشعر به كل اخلالئق حتى املؤمنني منهم ،فقد ذكر أنه (ينرش للعبد بكل يوم وليلة
أربع وعرشون خزانة مصفوفة ،فيفتح له منها خزانة فرياها مملوءة نورا من حسناته التي
عملها يف تلك الساعة ،فين اله من الفرح والرسور واالستبشار بمشاهدة تلك األنوار
التي هي وسيلته عند امللك اجلبار ،ما لو وزع عىل أهل النار ألدهشهم ذلك الفرح عند
اإلحساس بأمل النار ،ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة ،يفوح نتنها ،ويغشاه
ظالمها ،وهي الساعة التي عىص اهلل فيها ،فيناله من اهلول والفزع ما لو قسم عىل أهل
اجلنة لتنغص عليهم نعيمها ،ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس له فيها ما يرسه وال ما
يسوؤه ،وهي الساعة التي نام فيها ،أو غفل ،أو اشتغل بيشء من مباحات الدنيا،
فيتحرس عىل خلوها ،ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر عىل الربح الكثري وامللك الكبري،
إذا أمهله وتساهل فيه حتى وفاته)()1

أنا ال أريدك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أن تعتزل الدنيا ،أو تعتزل املباح ،أو تقيض عىل
كل حلظة أنس وراحة يف حياتك؛ فذلك غري ممكن ،وقد يرضك ذلك أكثر مما ينفعك،
ولكني أذكرك بام قاله إمام املتقني ،ويعسوب الدين ،موصيا ابنه اإلمام احلسن( :يا بني،
للمؤمن ثالث ساعات ساعة يناجي فيها ربه ،وساعة حياسب فيها نفسه ،وساعة خيلو
فيها بني نفسه ولذهتا فيام حيل و جيمل ،وليس للمؤمن بد من أن يكون شاخصا يف ثالث
مرمة ملعاش ،أو خطوة ملعاد ،أو لذة يف غري حمرم)()2

وإن شئت أن يكتب اهلل لك تلك الساعة التي تتفرغ فيها للمباح من اللذات،
فانو هبا القوة عىل الطاعة ،لتجعل حياتك كلها يف سبيل اهلل ،وحينها يمكنك أن تقرأ

( )1أورده يف حبار األنوار ،ج  3ص  267يف اهلامش من كتاب عدة الداعي ،وأورده الغزايل يف إحياء علوم الدين (َ )395 /4بعتباره
حديثا نبواي ،لكن ذكر احلافظ العراقي أنه ال أصل له.
( )2هنج البالغة  545 /حكمة ..390
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اي َو َممَايت هلله َر ِّب ا ْل َعاملَنيَ
هذه اآلية ،وتصدق يف قراءهتاُ ﴿ :ق ْل إ هن َص َاليت َو ُن ُسكي َوحمَ ْيَ َ
(َ )162ال َرش َ
ت َو َأنَا َأ هو ُل املُْ ْسلمنيَ ([ ﴾)163األنعام]163 ،162 :
يك َل ُه َوب َذل َك ُأم ْر ُ
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ال تتعد حدود اهلل
أهيا الرفيق العزيز ..لقد كنت تذكر يل ،وربام لغريي أيضا ،كل حني الوقائع
الكثرية التي حصلت لك ،والتي جعلتك موقنا متاما من تأثري العني ،وأنه ال جيادل يف
إنكارها إال مكابر.
وأنا ال أريد أن أجادلك فيها ،وكيف أجادلك ،وأنت تروي يل كل حني
األحاديث الواردة بشأهنا ،والتي حفظتها مجيعا عن طريقك ،وبسندك ،ومنها (العني
حق ،ولو كان يشء سابق القدر لسبقته العني)( ،)1و(العني تدخل الرجل القرب ،وتدخل
اجلمل القدر)( ،)2و(أكثر من يموت من أمتي ـ بعد قضاء اهلل وقدره ـ بالعني)( ،)3و(إن
العني لتولع بالرجل بإذن اهلل ،حتى يصعد حالقا ،ثم يرتدى منه)( ،)4وغريها من
األحاديث واآلثار.
وأنا ال أريد أن أجادلك يف مدى صحة هذه األحاديث ،وال من هم رواهتا ،وال
يف اتصال سندها أو انقطاعه ،وال يف موافقتها ملا يف القرآن الكريم من حقائق الوجود،
وسنن الكون أو معارضتها له ،ولكني أريد أن أدلك عىل أسباب أخرى قد تكون هي
وراء ما حيصل لك كل حني.
وهذه األسباب التي أريد أن أذكرها لك ليست هلا عالقة بجارك الذي تتهمه
بأنه أصابك بالعني ،وال عالقة هلا بالرقاة الذين حترضهم كل حني لتسلمهم ما لديك
من مال ،ويسلموك ما لدهيم من خربة يف ضبط األعني اخلارجة عن القانون.

()1
()2
( )3
( )4

رواه البخاري  ، 319 / 10ومسلم رقم ()2187
رواه أبو نُعيم يف احللية ،انظر :املقاصد احلسنة (ص)470 :
قال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( :)106 /5رواه البزار ،ورجاله رجال الصحيح.
قال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( :)106 /5رواه أمحد ،والبزار ،ورجال أمحد ثقات.
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وإنام هلا عالقة بك أنت؛ فقد تكون أنت سبب ما حصل لك ،ال عني غريك التي
تتهمها جزافا ،ومن غري دليل ،سوى تصورك أهنم مل ينظروا إليك إال نظرة حسد.
وال ختف ،فأنا أيضا مسلح بنصوص مقدسة ال تقل عن النصوص التي
استدللت هبا يف اهتام غريك ،وهي نصوص متفق عليها ،وليس هناك خمالف فيها ،وهي
فوق ذلك منسجمة مع حقائق الوجود ،وسنن الكون.
وتلك األسباب ـ مهام تفرقت أصنافها ،وتباينت أنواعها ـ ترجع لكسبك
وعملك وأ فعالك التي خالفت فيها رشيعة ربك ،وتعديت حدوده ،وأنت تعلم أن
التعدي عىل حدود اهلل ال خيتلف عن التعدي عىل قوانني الفيزياء والكيمياء واحلياة؛ فكام
أنك إذا ملست تيار الكهرباء تصاب بالصعقة ،وباألمل ،حتى لو مل يصبك أحد بعني؛
فكذلك القرب من حدود اهلل ،وانتهاكها يؤدي إىل نفس الصعقة ،ويكون األمل واملصيبة
بقدر شدة املعصية ،وعظمتها.
فلذلك بدل أن تتهم جارك املسكني ،أو ترسل إىل الرقاة ليبحثوا لك عن اجلناة،
ابحث يف سجل أعاملك ،وانظر إىل كل سلوك سلكته ،أو فعل فعلته ،أو موقف وقفته،
أو قول قلته ،أو نظرة أرسلتها ،فلعل بالءك كان يف ذلك السلوك ،أو ذلك املوقف ،أو
تلك النظرة.
فإن وجدت سجلك نظيفا؛ فانظر إىل موقفك أو موقف قلبك من أولئك الذين
اهتمتهم بأهنم أصابوك بعيوهنم ،فلعلك أسأت الظن هبم ،والظن أكذب احلديث ،أو
لعلك حتمل بعض احلقد عليهم ،واحلقد معصية من املعايص التي يتنزل بسببها البالء؛
فل ذلك قد يكونون هم سبب بالئك ،ولكن ال بعيوهنم التي تتهمها من غري دليل ،وإنام
ملوقفك احلاقد عليهم.
ربام قد جيعلك هذا احلديث تتهمني أنا أيضا برد النصوص املقدسة ،وتلك
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األحاديث التي رويتها ،ومعاذ اهلل أن أفعل ذلك ،ولكني امرؤ شديد احليطة ،وأخاف
أن أترك أسبابا واضحة معلومة دقيقة متفقا عليها إىل أسباب ومهية ،قد تكون وساوس
شيطانية ،أو بنات خلدع النفس األمارة ،والتي تريد أن ختلص نفسها من كل هتمة،
لرتميها عىل غريها ،وتسرتيح.
لقد رجعت ـ أهيا الرفيق العزيز ـ إىل كالم ريب الذي ال خيتلف اثنان يف صحته
وقدسيته ،ألس أله عن أرسار كل املصائب التي حصلت يف تاريخ البرشية؛ فلم يذكر يل
العني ،وإنام ذكر يل املعايص والذنوب واجلرائم ،وأعطاين سنة ذلك؛ فقال ﴿ :إ هن اهللهَ الَ
َريو ْا َما ب َأن ُفسه ْم ﴾ [الرعد ،]11:وقالَٰ ﴿ :ذل َك ب َأ هن ٱهللهَ َمل ْ َي ُك
َري َما ب َق ْو ٍم َحت ٰهى ُيغ ّ ُ
ُيغ ّ ُ
َريو ْا َما ب َأ ْن ُفسه ْم ﴾ [األنفال]53:
َىل َق ْو ٍم َحت ٰهى ُيغ ّ ُ
ُمغ َّري ًا ّن ْع َم ًة َأ ْن َع َم َها ع َ ٰ
وعندما سألته عن رس ذلك الدمار الذي أصاب القرى؛ فحوهلا من النعيم إىل
العذاب ،ومن السعادة إىل الشقاء ،مل يذكر يل العني ،وإنام أجابني بقوله تعاىل ﴿ :إ َذا
َاها تَدْ م ًريا ﴾
رتف َيها َف َف َس ُقو ْا ف َيها َف َح هق َع َل ْي َها ٱ ْل َق ْو ُل َفدَ هم ْرن َ
َأ َر ْدنَا َأن ُّهنْل َك َق ْر َي ًة َأ َم ْرنَا ُم ْ َ
[اإلرساء ،]16 :وقوله ﴿ :و َلو َأ هن َأ ْه َل ا ْل ُقرى آمنُوا وا هت َقوا َل َفتَحنَا َع َليهم برك ٍ
َات م َن
ْ
َ َ ْ
َ ْ
ْ ْ ََ
َ
َاه ْم ب َام كَا ُنوا َيكْسبُ َ
ون ﴾ [األعراف ،]96 :وقوله:
الس َامء َو ْاألَ ْرض َو َلك ْن ك هَذ ُبوا َف َأ َخ ْذن ُ
ه
ٍ
َاها ع ََذا ًبا
َاها ح َسا ًبا َشديدً ا َوع هَذ ْبن َ
اس ْبن َ
﴿ َو َك َأ ِّي ْن م ْن َق ْر َية َعت َْت َع ْن َأ ْمر َر ِّ َهبا َو ُر ُسله َف َح َ
ت َو َبا َل َأ ْمر َها َوك َ
رسا ﴾ [الطالق]9 ،8 :
ُنك ًْرا (َ )8ف َذا َق ْ
َان عَاقبَ ُة َأ ْمر َها ُخ ْ ً
وعندما سألته عن رس الفساد السيايس واالجتامعي واالقتصادي والبيئي ،وكل
ما تعانيه البرشية من مآس ،مل يذكر يل العني ،وإنام أجابني بقوله تعاىلَ ﴿ :ظ َه َر ٱ ْل َف َسا ُد
رب َوٱ ْلبَ ْحر ب َام َك َسبَ ْت َأ ْيدى ٱلنهاس ل ُيذي َق ُه ْم َب ْع َض ٱ هلذى عَم ُلو ْا َل َع هل ُه ْم َي ْرج ُع َ
ون ﴾
ىف ٱ ْل َ ّ
[الروم ،]41:وقولهَ ﴿ :فإ ْن ت ََو هل ْوا َفا ْع َل ْم َأن َهام ُيريدُ اهللهُ َأ ْن ُيصي َب ُه ْم ب َب ْعض ُذ ُنوهب ْم َوإ هن
ون﴾ [املائدة ،]49 :وقولهَ ﴿ :أ َو َمل ْ َ ْهيد ل هلذي َن َير ُث َ
كَثري ًا م َن النهاس َل َفاس ُق َ
ون ْاألَ ْر َض م ْن
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َاه ْم ب ُذ ُنوهب ْم﴾ [األعراف]100 :
َب ْعد َأ ْهل َها َأ ْن َل ْو ن ََشا ُء َأ َصبْن ُ
وعندما سألته عن رس ما حصل لقارون ذلك الغني املرتف الذي آتاه اهلل ﴿ م َن
احت ُه َلتَنُو ُء با ْل ُع ْصبَة ُأويل ا ْل ُق هوة﴾ [القصص ،]76 :مل يذكر يل عيون
ا ْل ُكنُوز َما إ هن َم َف َ
املؤمنني ،وال عيون الكافرين ،وإنام ذكر يل كربياءه وفخره وخيالءه ،والذي جعله
يسكن باطن األرض ،بعد أن تكرب عىل ظاهرها.
وعندما سألته عن رس تلك املصائب التي حصلت لصاحب اجلنتني املمتلئتني
بكل أصناف الثامر واجلامل ،مل يذكر يل صاحبه املؤمن الذي كان حياوره ،وإنام ذكر يل
طغيانه وتأليه عىل اهلل ،وإعجابه بنفسه وب بساتينه؛ فلم تكن عني املؤمن هي التي أصابته،
وإنام كانت عينه الرشهة للدنيا املتثاقلة إليها هي السبب ،وقد عرب هو نفسه عن ذلك
ب َك هف ْيه ع ََىل َما َأ ْن َف َق ف َيها َوه َي َخاو َي ٌة ع ََىل ُع ُروش َها َو َي ُق ُ
حني ﴿ َأ ْص َب َح ُي َق ِّل ُ
ول َيا َل ْيتَني َمل ْ
ُأ ْرش ْك ب َر ِّيب َأ َحدً ا ﴾ [الكهف]42 :
ف
اف َع َل ْي َها َطائ ٌ
وعندما سألته عن رس ما حصل ألصحاب اجلنة ،تلك التي ﴿ َط َ
م ْن َر ِّب َك َو ُه ْم نَائ ُم َ
َالرصيم ([ ﴾)20القلم ]20 ،19 :أجابني
ون (َ )19ف َأ ْصبَ َح ْ
تك ه
بأهنم رغم أخطائهم الكبرية التي وقعوا فيها ،مل ينسبوا األمر للعني ،وإنام نسبوه
او ْي َلنَا إنها ُكنها َطاغنيَ ( )31ع ََسى َر ُّبنَا
ألنفسهم ،وقالوا ـ بعد أن قرأوا رسالة اهلل هلم ـَ ﴿:ي َ
َأ ْن ُيبْد َلنَا َخ ْ ًريا من َْها إنها إ َىل َر ِّبنَا َراغبُ َ
ون ([ ﴾)32القلم]32 ،31 :
وعندما سألته عن رس ما حصل لثمود وعاد تلك القبائل البائدة ،أجابني بأنه ال
عالقة لكل ما حصل هلم بالعني ،بل هي أعامهلم التي عرب عنها اهلل تعاىل بقوله﴿ :ك هَذ َب ْت
َث ُمو ُد َوعَا ٌد با ْل َقارعَة (َ )4ف َأ هما َث ُمو ُد َف ُأ ْهلكُ وا بال هطاغيَة (َ )5و َأ هما عَا ٌد َف ُأ ْهل ُكوا بريحٍ
خ َر َها َع َل ْيه ْم َس ْب َع َل َي ٍ
رص َ ٍ
رص عَات َي ٍة (َ )6س ه
رصعَ ى
ال َو َث َامن َي َة َأ هيا ٍم ُح ُسو ًما َف َ َ
رتى ا ْل َق ْو َم ف َيها َ ْ
َ ْ
ْجازُ ن ْ
َخ ٍل َخاو َي ٍة (َ )7ف َه ْل ت ََرى َهل ُ ْم م ْن َباقيَ ٍة ([ ﴾ )8احلاقة]8 - 4 :
َك َأ ههنُ ْم َأع َ
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وعندما سألته عن رس ما حصل لفرعون ومن معه من املرصيني من اهلالك،
اخلاطئَة (َ )9ف َع َص ْوا َر ُس َ
ول َر ِّهب ْم
أجابنيَ ﴿ :و َجا َء ف ْرع َْو ُن َو َم ْن َق ْب َل ُه َواملُْؤْ تَفك ُ
َات ب ْ َ
َف َأ َخ َذ ُه ْم َأ ْخ َذ ًة َرابيَ ًة ﴾ [احلاقة]10 ،9 :
وعندما سألته عن رس ما حصل لسبأ ،وتفرقها يف األرض شذر مذر ،وحتوهلا من
النعيم إىل البالء ،ومن السعادة إىل الشقاء ،أجابني بأنه ال عالقة لكل ما حصل هلم
بالعني ،وإنام هي أعامهلم التي عرب عنها اهلل تعاىل بقولهَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َان ل َسبَإٍ يف َم ْس َكنه ْم آ َي ٌة
َجنهتَان َع ْن َيم ٍ
ور ()15
ني َوش َام ٍل ُك ُلوا م ْن رزْ ق َر ِّب ُك ْم َو ْاش ُك ُروا َل ُه َب ْلدَ ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب َغ ُف ٌ

َاهم بجنهتَيهم جنه َتني َذو َايت ُأ ُك ٍل َمخ ٍ
ْط َو َأ ْث ٍل
َف َأع َْر ُضوا َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْيه ْم َسيْ َل ا ْل َعرم َو َبده ْلن ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
يش ٍء م ْن سدْ ٍر َقل ٍ
ور ﴾ [سبأ:
يل (َ )16ذل َك َجزَ ْين ُ
َاه ْم ب َام َك َف ُروا َو َه ْل ُن َجازي إ هال ا ْل َك ُف َ
َو َ ْ
]17 - 15
وهكذا رحت أسأله عن كل مصيبة حصلت ،وكل بالء تنزل ،ومل جيبني يف
واحدة منها بعالقة العني بذلك ،ولذلك ال يمكنني أن أترك هذه اإلجابات القرآنية
الرصحية الواضحة ،وأستمع إىل إجابتك.
قد تتهمني ـ أهيا الرفيق العزيز ـ بإنكار السنة ،أو برضب السنة بالقرآن ،ومعاذ

اهلل؛ فأنا أضعف من أن أنكر سنة رسول اهلل  ،وأنا مل أقل لك أبدا :إن رسول اهلل 
مل يذكر تلك األحاديث ا لتي رويتها؛ فليس لدي من علم الرجال واجلرح والتعديل ما
يؤهلني إلنكار ذلك ،ولكني عجبت من تركك للواضحات القطعيات املتفق عليها،
وذهابك للظنيات املختلف فيها.
وأنا ال أقصد ـ كام قد تتوهم أهيا الرفيق العزيز ـ بالظنيات تلك األحاديث التي
ذكرهتا ،وإنام أقصد تصورك وتومهك أن سبب ما حصل لك من بالء هو عيون الناس
املسلطة عليك؛ فذلك يف أحسن أحواله هتمة حتتاج إىل دليل ،وال يمكن لذلك الراقي
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املسكني ،املمتلئ بكل أنواع الضعف والقصور أن يشق عىل قلوب الناس ،أو يطلع عىل
اللوح املحفوظ ليخربك أن ما حصل لك سببه العني.
فلذلك دع اخللق للخالق ،وانشغل بنفسك ،وبالبحث يف سجالت أعاملك؛
فلعلك تبرص الفريوس الذي دمر حياتك ،أو املغناطيس الذي جلب ذلك البالء إليك،
لتواجه احلقيقة التي حتاول إخفاءها ،ويعينك دجاجلة الرقاة عىل ذلك.
وال بأس ـ أهيا الرفيق العزيز ـ إن كنت صاحب حيطة ونظر أن تعترب العني سببا
من أسباب ما حصل لك ،مع األسباب التي ذكرها القرآن الكريم ،لكن إياك أن تعتربها
السبب الوحيد ،وإياك أن تتهم أحدا هبا ،حتى ال تقع يف الظلم واجلور وسوء الظن.
ويف هذه احلالة لست يف حاجة إلحضار الرقاة ،وال احلديث عام أصابك يف
املنتديات ،بل يكفي أن ترفع يديك إىل اهلل ليكف بالء العني عنك ،ويمكنك لذلك أن
تستعيذ بكل أنواع االستعاذة الواردة يف النصوص املقدسة ،وأن توقن بعدها بأن اهلل قد
رد عنك كل أسباب البالء من تلك اجلهة التي كنت تتومهها ،ومل يبق إال اجلهة التي
ُسلمت لك مفاتيحها؛ فكنت أنت أمريها وحامي ثغرها.
أهيا الرفيق العزيز . .هذه نصيحتي إليك ،ولنفيس ،حتى نواجه املشاكل وأنواع
البالء بام تتطلبه من حلول معقولة ومنطقية ،وليس باهلرب منها إىل أهوائنا ،والشياطني
الذين يزينون لنا أعاملنا ،ثم يرمون كل تلك الرسائل الربانية التي يرسلها اهلل إلينا لينبهنا
من غفلتنا ،ويعيدنا إىل رساطه املستقيم.
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ال تكن رشيكا للقتلة
أرسلت إيل ـ أهيا الرفيق العزيز ـ تتعجب من بثي لتلك األحاديث املحذرة من
القتل ،وذكرت يل أنك ومجيع من سمعوا تلك األحاديث قوم مساملون ،مل تتلطخ
أيديكم بالدماء ،وأنه كان األجدر يب أن أحدثكم عن غري الدماء ،أو عن غري الكبائر؛
فأنتم ـ بحمد اهلل ،كام تذكر ـ قوم متدينون مسلمون ،وأبعد الناس عن مثل تلك اجلرائم.
وأنا ـ يف تلك املوعظة التي وعظتكم ـ مل أكن أقصد أنكم حماربون ،وال أن أيديكم
ملطخة بالدماء ،لكني خشيت أن تكونوا من الذين ُيكتبون من القتلة ،مع أهنم مل
يسفكوا يف ح ياهتم قطرة دم واحدة ،لكنهم قتلوا بقلوهبم وألسنتهم ماليني البرش..
والقاتل ليس من مارس القتل بيده فقط ،وإنام من مارسه بلسانه وقلبه وأي لطيفة من
لطائفه.
لقد ورد يف احلديث ما يدل عىل ذلك ،فقد قال ( :إذا عملت اخلطيئة يف
األرض كان من شهدها وكرهها  -ويف رواية  -فأنكرها  -كمن غاب عنها ،ومن غاب
عنها فرضيها كان كمن شهدها) ()1

ويف حديث آخر قال ( : ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ،
ومن أنكر سلم ولكن من ريض وتابع) ()2

وأصدقك القول ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أين مل أكن أنوي أن أحدثكم يف تلك
املوعظة التي رشفتموين بطلبها عن القتل والدماء ،ولكني يف الفرتة التي جلست فيها
إليكم سمعت أحاديث عجيبة جعلتني أخشى عليك وعليهم من أن ُتكتبوا عند اهلل من

( )1رواه أبو داود ( ،)4345والطرباين ()14033( )139 /17
( )2رواه مسلم ()1854
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القتلة ،وأنتم ال تشعرون.
لقد سمعت بعضكم يتحدث بإعجاب عن أمريكا ،وهنضتها ،وتطورها
االقتصادي ،ونظامها الدقيق ،ويتمنى لو أن إخوانه من العرب انتهجوا هنجها وساروا،
سريها؛ فلام قال ذلك قام له بعض القوم ،وذكر له ما فعل أسالفهم باهلنود احلمر،
وبالفيتناميني ،وباليابانيني ،وما فعله خلفهم من جرائم يف حق العراق وأفغانستان
والكثري من بالد اهلل الواسعة ..لكن الرجل بدل أن يستنكر تلك اجلرائم ،راح يربرها،
ويدافع عنها ،ويستعمل يف ذلك كل ما تعلمه من فنون التربير ،ويصور أن السنن
احلضارية قد تستدعي بعض السلوكات التي ال تنسجم مع العواطف ،لكن العقل
يفرضها.
واستسلم أكثر احلضور لكالمه وتربيراته ،ومل ينكروا عليه ،ومل يتصوروا أهنم
بذلك السكوت والرضا قد ُك تبوا يف قائمة قتلة اهلنود احلمر والفيتناميني واليابانيني
والعراقيني واألفغانيني ..وغريهم من عرشات املاليني البرش.
وهكذا راح آخر يدافع عن فرنسا ،ويصور للحضور أهنا أم التنوير ،وأهنا قمة
من قمم احلضارة ،وأنه ال يمكن لدولة تريد أن تتقدم من أن تسري عىل خطاها ،وتنتهج
هنجها ،وترشب من رشاهبا حلوه ومره ،خريه ورشه ..وعندما ذكر له بعض احلضور
جرائم الفرنسيني يف أكثر الدول اإلفريقية ،راح يلتمس هلا األعذار ،وراح احلضور
يقبلون منه ،ويسجلون أنفسهم طواعية ضمن قائمة املجرمني الذين قتلوا ماليني
املستضعفني.
وهكذا سمعت ث الثا يربر لإلرهابيني كل سلوكاهتم ،ويعتربهم ثوارا ،وأن عىل
الدولة أن تستسلم هلم ،وأن تعطيهم رقاهبا ،ورقاب شعبها ليذبحوه بالطريقة التي
يشاءون.
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وسمعت رابعا يذكر مناقب يزيد ،وأنه مغفور له ،وأنه استطاع أن يوحد الدولة،
ويقف يف وجه املعارضني؛ فلام قام بعضهم يذكر له جرائمه يف حق أهل البيت يف
كربالء ،وجرائمه يف حق الصحابة يف احلرة ،وغريها ..راح يربرها ،ويدافع عن يزيد
وجرائم يزيد ،وسكت القوم ،وراحوا يسجلون أنفسهم جنودا متطوعني يف ذلك
اجليش املجرم.
وهكذا سمعت خامسا  ،يربر ما حيصل من قتل ألطفال اليمن وشيوخها ورجاهلا
ونسائ ها ،ويذكر أن ذلك يشء طبيعي ،وأنه عىل الدولة أن حتفظ جوارها من كل ما
ييسء إليه.
ينفض ذلك املجلس إال بعد أن سجل احلضور أسامءهم يف قوائم
وهكذا مل ّ
القتلة ،ال قت لة أفراد معدودين ،وإنام قتلة املاليني ومئات املاليني.
لذلك عندما طلبوا مني يف آخر املجلس أن أحدثهم ،رحت أحدثهم عن القتل،
ألين مل أشم عند جلويس إليهم إال روائح دماء املستضعفني املظلومني ،الذين مل يكفهم
أن ُقتلوا مرة واحدة ،وبدم بارد من املجرمني املستكربين ،حتى أضاف إليهم أولئك
الذين تسميهم قوما مساملني قتلة جديدة ،ويف بيت من بيوت اهلل ،ويف شهر من أشهر
اهلل احلرام.
وما آملني ـ أهيا الرفيق العزيز ـ هو سكوتك عىل ما ذكروه؛ فلم تنبس ببنت شفة،
وأنا أعلم سبب ذلك؛ فأنت ال حتب أن تسبح خالف التيار ،وال تريد أن تغرد خارج
الرسب ،وال تريد لقومك أن يرموك بالبالدة ،أو التخلف ،أو الرجعية ،ولذلك آثرت
أن تسجل اسمك يف قوائم القتلة ،واعتربهتا أفضل من قوائم الرجعيني واملتخلفني
والظالميني.
ولذلك كتبت إليك هذه الوصية ،أنبهك إىل أن حمكمة العدل اإلهلية لن تستثني
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قاتال يوم القيامة ،سواء ذلك الذي بارش القتل ،أو ذلك الذي زكى القاتل ،أو ذلك
الذي ريض عنه ،أو ذلك الذي دعمه ،أو ذلك الذي أحبه ووااله ،أو ذلك الذي انترص
له ،ودعا إليه..
فكل هؤالء مسجلون ضمن القتلة ،وكل هؤالء ستوضع يف موازينهم كل جثث
القتىل ،وكل دماء املظلومني ،لتؤخذ بأوزاهنا حسناهتم ،و ُتصب عليهم سيئاهتم.
لذلك ال تذكر يل أنك وقومك من املساملني ..فاملسامل هو ذلك الورع اخلائف من
اهلل ،الذي يعتذر له كل حني ،ويسأله التوبة ،ويسأله أن يطهر قلبه من كل حقد وضغينة،
وأن جيعله كهفا منيعا للمستضعفني حتى لو كانوا متخلفني ،وأن جيعله سدا شديدا يف
وجه املستكربين الطغاة حتى لو لبسوا لباس فرعون ،وظهروا بزينة قارون.
هذه وصيتي إليك ،ولقومك؛ فإن شئتم أن تتوبوا إىل اهلل؛ فعليكم أن تعتذروا
أوال لكل أولئك الذين قتلتموهم بألسنتكم وقلوبكم ،وأن تدفعوا هلم الدية عىل قتلكم
هلم ،وديتكم هي أن تدافعوا عنهم ،وأن تقفوا يف وجه قتلتهم؛ فال يمكن ملن انتمى إىل
عصابة أن خيرج منها إال بعد إعالن براءته منها ،وحربه هلا.
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ال تدخل مطعم غيبة
ال أزال أذكر جيدا ـ أهيا الرفيق العزيز ـ ذلك املطعم الذي أخربتني عنه ،والذي
تسبب لك طعامه يف تسمم أصاب جهازك اهلضمي ،بل مجيع أجهزتك برضر كبري ،ظل
يالحقك أمله وتبعاته فرتة طويلة ،مع أنك مل تأكل فيه سوى وجبة واحدة.
وأنا ال أريد أن أطلب منك أن تعود إىل ذلك املطعم املشؤوم؛ فقد ذكرت يل أنك
أقسمت عىل أنك لن تدخل أي مطعم يف حياتك ،ذلك أن الوساوس صارت تنتابك يف
كل ما يعرض فيها من طعام ،وأنا أوافقك يف ذلك؛ فقد حصل يل بعض ما حصل لك،
ورصت ال أسافر إال ومعي زادي الذي يغنيني عن تلك املطاعم املشؤومة وغريها.
ولكني أريد أن أذكرك بأنك ربام مل ترب بقسمك؛ فقد رأيتك البارحة يف مطعم
أكثر شؤما من ذلك املطعم الذي أصابك بالتسمم ،لكن الفرق بينهام أن األول ترك
أعراضه يف جسدك ؛ فلذلك رحت تسارع يف عالجه ،وإخراج العلة منه ،بينام املطعم
الذي رأيتك فيه البارحة أصاب قلبك ونفسك وحقيقتك ،ومل يرتك أي أثر يف جسدك،
ولذلك مل تنتبه إليه ،ألننا ال ننتبه عادة للعوارض النفسية مثل انتباهنا للعوارض
اجلسدية.
لست أدري ـ أهيا الرفيق العزيز ـ هل فهمت عني ما أقصده أم ال ..ولذلك
سأذكرك ،فلعلك تتدارك ما حصل لروحك ،مثلام تداركت ما حصل جلسدك ،ولعلك
تقسم قسام جديدا عىل عدم الدخول لتلك املطاعم التي تصيب أجهزتك احلقيقية
بالسمية ،مثل توبتك عن املطاعم التي تتسبب يف عطب اآلالت التي تستخدمها،
والكفن الذي تلبسه.
لقد رأيتك البارحة تدخل ذلك النادي الثقايف املحرتم ،وكنت تعرف جيدا
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أصحابه ،وأنواع األحاديث التي يشتهوهنا ،وكان يف إمكانك ،وأنت تطرح أسئلتك
عليهم أن ترصفهم إىل علم ينتفعون به ،أو جهل يزيلونه ،أو خدمة عامة يسارعون إليها،
لكنك ـ ولعلمك بثقل أمثال تلك احلديث عليهم ـ رحت تتودد هلم ،وتسأهلم عن
الشخص الذي تعرف موقفهم منه جيدا.
وكانت فرصة هلم ،ألن يقوموا بإحضاره أمامك ،ثم التفنن يف ترشحيه ،وطبخه
عىل نريان أحقادهم اهلادئة ،ثم الرشوع يف أكله بعد نضجه؛ ثم وقفت وأنت تتفرج
عليهم  ،وكيف ينهشون حلمه امليت املحرتق ،وتتلذذ بذلك.
نعم مل أرك حتمل شوكة وال سكينا لتشاركهم يف ذلك الطعام املسموم ،ولكنك
كنت أنت الذي أحرضه إليهم بذلك السؤال الذي تعرف مسبقا جوابه ..ولذلك كان
وبال كل ما حصل له مرتدا إليك؛ فأنت صاحب اإلثم األول؛ فكام أن الدال عىل اخلري
كفاعله ،فكذلك الدال عىل الرش كفاعله.
واملصيبة األعظم ـ أهيا الرفيق العزيز ـ هي أنك مل تنبس ببنت شفة لتنهاهم عن
ذلك األكل املسموم ،ألنك تتصور أن األكل املسموم ال يوضع فقط إال يف املطاعم التي
تغذي اجلسد ،مع أن أخطر أنواع السموم هي تلك التي تصيب الروح والعقل والقلب؛
فتنزل باإلنسان من درجته الرفيعة املكرمة إىل درجة أدنى من درجات البهائم.
ال حتسبن أين ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أزعم لنفيس علم الغيب ،أو االطالع عىل
اللوح املحفوظ ،أو الشق عىل الصدور ملعرفة ما تكتنزه من خري ورش ،ولكني ليقيني
العظيم بام ورد يف النصوص املقدسة التي توضح حقائق الوجود كام هي من غري تزوير
وال تبديل وال لف وال دوران ،رأيت كل ذلك..
لقد سمعت ريب يف القرآن الكريم يعترب كل كالم جارح ومؤذ يف حق اآلخرين
نوعا من أكل حلومهم امليتة املسمومة؛ فقد قال تعاىل يعرب عن احلقيقة التي ال نراها
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حل َم َأخيه َميْتًا
َب َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا َأ ُحي ُّ
بأبصارنا الفانيةَ ﴿ :و َال َي ْغت ْ
ب َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َي ْأ ُك َل َ ْ
يم ﴾ [احلجرات]12 :
َفكَر ْهتُ ُمو ُه َوا هت ُقوا اهللهَ إ هن اهللهَ ت هَو ٌ
اب َرح ٌ
وقد فرس رسول اهلل  اآلية الكريمة؛ فأخرب عن املصري املؤمل الذي ينتظر
قرب له يوم القيامة؛ فيقال
الداخل إىل نادي املغتابني ،فقال( :من أكل حلم أخيه يف الدّ نيا ّ
له :كله ميتا كام أكلته حي؛ فيأكله ويكلح ويصيح))()1

ّ

بل إن رسول اهلل  أخرب عن بعض رؤيته حلقيقة املغتابني التي ختتفي وراء تلك
املظاهر الكاذبة التي نراها منهم ،وهم يشعرون يف ظاهرهم بالسعادة والرسور واألنس،
بينام باطنهم وحقيقتهم تصيح باألمل والشقاء والوحشة ،ففي احلديث قال رسول اهلل
( :ملّا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من نحاس خيمشون وجوههم وصدورهم،
فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ قال :هؤالء ا ّلذين يأكلون حلوم النّاس ،ويقعون يف
أعراضهم)()2

ّبي ؛ فارتفعت ريح منتنة ،فقال
ويف حديث آخر عن جابر قال :كنّا مع الن ّ
رسول اهللّ ( :أ تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح ا ّلذين يغتابون املؤمنني)()3

ّ

ليعذبان ،وما ّ
(إهنام ّ
يعذبان يف
ّبي  مر بقربين؛ فقالّ :
ويف حديث آخر أن الن ّ
فيعذب يف الغيبة)()4
فيعذب يف البول ،وأما اآلخر ّ
كبري ،أما أحدمها ّ

ّ

ّ

ّبي  قال( :من أكل برجل مسلم أكلة ّ
ويف حديث آخر ّ
فإن اهلل يطعمه
أن الن ّ
مثلها من جهنّم ،ومن كيس ثوبا برجل مسلم ّ
فإن اهلل يكسوه مثله من جهنّم ،ومن قام
( )1قال احلافظ ابن حجر يف الفتح ( : )485 /10سنده حسن.
( )2أمحد يف املسند ( ، )224 /3وأبو داود ()4878
( )3ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( ) 515 /3واللفظ له ،وقال :رواه أمحد وابن أيب الدنيا ورواة أمحد ثقات ،وقال احلافظ ابن حجر
يف الفتح ( : )484 /10سنده صحيح..
( )4أمحد يف املسند ( ، )36 -35 /5وابن ماجة ( )349 /1واللفظ له وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح ( : )485 /1أخرجه أمحد
والطرباين إبسناد صحيح..
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فإن اهلل يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة)()1
برجل مقام سمعة ورياء ّ

ويف حديث آخر قال ( :من ذكر امرأ بيشء ليس فيه ليعيبه به حبسه اهلل يف نار
جهنّم حتّى يأيت بنفاد ما قال فيه)()2

وهكذا كان رسول اهلل  يستعمل كل وسائل التنفري من الغيبة ،والتحذير
منها ،مثلام نستعمل نحن كل الوسائل من التحذير من التسميم وخماطره؛ وقد كان يردد
كل حني( :يا معرش من آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن يف قلبه ،ال تغتابوا املسلمني ،وال
تت ّبعوا عوراهتم ،فإنّه من اتّبع عوراهتم يتّبع اهللّ عورته ،ومن يتّبع اهللّ عورته يفضحه يف
بيته)()3

فإذا ذكر له أحدهم بأنه ال يقول يف غيبة أخيه إال احلقيقة التي ال يزيد عليها حرفا
واحدا ،يقول له( :إن كان فيه ما تقول ،فقد اغتبته ،وإن مل يكن فيه فقد هبتّه))()4

وكان  ال يكتفي بذلك التنفري ،وإنام يعترب كل من سمع الغيبة ،وسكت ـ مثلام
فعلت أهيا الرفيق العزيز ـ مشاركا يف تلك املائدة املسمومة املشؤومة ،ففي احلديث أن
نفرا من أصحاب رسول اهلل  ذكروا عنده رجال فقالوا :ال يأكل حتّى يطعم ،وال
ّبي ( :اغتبتموه) .فقالوا :يا رسول اهللّ إنّام حدّ ثنا بام فيه،
يرحل حتّى يرحل له ،قال الن ّ
قال( :حسبك إذا ذكرت أخاك بام فيه)()5

وهكذا عندما وصفت له زوجه عائشة صفيّة بكوهنا قصرية ،ومع أهنا اكتفت
باإلشارة ،ومل تتكلم بكلمة واحدة ،لكن رسول اهلل  مل يراع خاطرها ـ مثلام راعيت
( )1أمحد يف املسند ( ، )229 /4وأبو داود ( ) 4881واللفظ له وصححه األلباين :صحيح سنن أيب داود ( ، )4084واحلاكم يف
املستدرك ( )128 -127 /4وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب..
( )2الرتغيب والرتهيب للمنذري ( )515 /3وقال :رواه الطرباين إبسناد جيد.
( )3أبو داود  ،)4880( 4وقال احلافظ العراقي يف اإلحياء ( : )104 /3سنده جيد.
( )4مسلم ()2589
( )5قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( : )506 /3رواه األصبهاين إبسناد حسن..
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أهيا الرفيق العزيز خواطر أصحابك ـ وإنام راح يؤنبها ،ويقول هلا( :لقد قلت كلمة لو
مزجت بامء البحر ملزجته)()1

وهلذا كان يف إمكانك أهيا الرفيق العزيز أن تدخل لذلك املطعم ،ومتارس حرفة
الذب عن أعراض الناس ،بدل انتهاكها ،لتخرج بأجور عظيمة ال يمكنك أن تتخيل
مقدار عظمتها؛ ففي احلديث عن رسول اهلل  قال( :من ر ّد عن عرض أخيه ر ّد اهلل
عن وجهه النّار يوم القيامة)()2

ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان ح ّقا عىل اهلل أن
ويف حديث آخر قال ( :من ّ
يعتقه من النّار)()3

هذه نصيحتى إليك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ وأنت خمري بعدها بني أن تدخل تلك
املطاعم لتنرش فيها قيم اخلري والصالح ،وتذب فيها عن أعراض إخوانك ،وبني أن
هتجرها ،وتقسم أال تدخلها مثلام فعلت مع تلك املطاعم التي سممت جسدك؛ فسموم
الروح أخطر وأكثر فتكا وإيالما من سموم اجلسد.

( )1أبو داود ( )4875واللفظ له ،والرتمذي ( )2503 -2502وقال :حديث صحيح..
( )2الرتمذي ( )1931واللفظ له وقال :هذا حديث حسن.
( )3الرتغيب والرتهيب للمنذري ( ) 517 /3وقال :رواه أمحد إبسناد حسن ،وابن أيب الدنيا والطرباين وغريه.

49

ال تأكل طعاما يرض بصحتك
ال أزال أذكر جيدا ـ أهيا الرفيق العزيز ـ حتذيراتك يل من الكثري من األغذية
احلديثة املصنعة ،والتي ال تراعي الصحة يف صناعتها ،فلذلك هتتم بأذواق املستهلكني
أكثر من اهتاممها بصحتهم؛ فتطعمهم ـ من حيث ال يشعرون ـ سموما لذيذة ال يستفيد
منها إال خاليا ذوقهم.
لقد حفظت كل تلك التعليامت التي ذكرت يل بشأهنا ،ورصت قبل رشاء أي نوع
من األغذية املصنعة ،أنظر يف تركيبتها ،وأنواع املواد احلافظة هلا ،أو املسببة لنكهتها
وذوقها ولوهنا ،بل رصت أتورع عن أكثرها ،حتى مع خلوه مما ذكرت خشية أن تكذب
تلك الرشكات فيام تذكره عنها وعن مكوناهتا وأوصافها.
وأنا أشكر لك مجيل نصحك يل ،وحسن رفقك بصحة جسدي وعافيته ،وأريد
ـ من باب اجلزاء والشكر ـ أن أضيف إىل ما ذكرت يل من أنواع األطعمة الضارة بالصحة
أنواعا أخرى مل يذكرها أبوقراط ،وال جالينوس ،وال داود األنطاكي ،وال غريهم من
األطباء يف القديم واحلديث ،وإنام ذكرها رب األطباء وخالقهم ،ورشحها معلم األطباء
وقدوهتم ،وهي أنفع لك ويل من كل تلك الن صائح التي أسديتها ،وشكرتك عليها،
وعملت بام فيها.
وأوهلا كل طعام حيمل فريوس احلرام ،حتى لو كان ذرة واحد ،فهو يفتك بصحة
الروح ،ويدمر سالمة القلب ،وحيدث خلال خطريا بأجهزة االتصال مع عامل الغيب؛
فيمنع إيصال الرسائل إليها ،وحيول دون وصول منافعها.
وقد عرب معلم األطباء وقدوهتم عن رضر هذا النوع من الطعام؛ فقال خماطبا
إن اهلل ط ّيب ال يقبل ّإال ط ّيباّ ،
مجيع البرشية( :يا ّأهيا النّاس! ّ
وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر
50

الر ُس ُل ُك ُلوا م َن ال هطيِّبَات َواع َْم ُلوا َصاحلًا إ ِّين ب َام َت ْع َم ُل َ
ون
به املرسلني ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ُّ
يم﴾ [املؤمنون ،]51 :وقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َمنُوا ُك ُلوا م ْن َط ِّي َبات َما َرزَ ْقنَا ُك ْم﴾
عَل ٌ
رب!
السامء :يا ّ
السفر أشعث أغرب ،يمدّ يديه إىل ّ
الرجل يطيل ّ
ثم ذكر ّ
[البقرةّ ،]172 :
رب! ومطعمه حرام ،ومرشبه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي باحلرام ،فأنّى يستجاب
يا ّ
لذلك؟)()1

وقال مبينا دوره ذلك الفريوس اخلطري يف احليلولة بني العمل الصالح وقبول اهلل
له( :من اشرتى ثوبا بعرشة دراهم يف ثمنه درهم حرام ،مل يقبل اهلل له صالة ما كان
عليه)()2

وقال ( :إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ،ووضع رجله يف الغرز ،فنادى :لبيك
اللهم لبيك ،ناداه مناد من السامء :لبيك وسعديك وزادك حالل ،وراحلتك حالل،
وحجك مربور غري مأزور ،وإذا خرج الرجل بالنفقة اخلبيثة ،فوضع رجله يف الغرز،
فنادى لبيك اللهم لبيك ،ناداه مناد من السامء :ال لبيك وال سعديك ،زادك حرام،
ونفقتك حرام ،وحجك غري مربور)()3

وعندما سأله بعض الصحابة أن يدعو اهلل بأن جيعله مستجاب الدعوة ،قال له:
( أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ،والذي نفس حممد بيده ،إن العبد ليقذف اللقمة
احلرام يف جوفه ما يتقبل اهلل منه عمل أربعني يوما ،وأيام عبد نبت حلمه من سحت،
فالنار أوىل به)()4

وذكر أن مضار اخلمر الصحية ال تتعلق فقط باجلسد ،وإنام تتعلق قبل ذلك

()1
()2
()3
()4

مسلم)1015( :
أمحد.98/2 :
املعجم األوسط ()5228
املعجم األوسط (.. )6495
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بالروح ،وبالصلة مع اهلل ،فقال(من رشب اخلمر مل يقبل اهلل له صالة أربعني يوما)()1

ومن الفريوسات املتولدة من الفريوس السابق فريوس يسمى [أكل مال
اليتامى]  ،وهو فريوس ال يشمل االستيالء عىل تلك األطعمة املعدة ملن فقدوا آباءهم
فقط ،وإنام يشمل أيضا كل استعامل خاطئ لكل طعام معدّ ألي فرد من أفراد الرعية
ق ّلوا أو كثروا ،وقد قال اهلل تعاىل مبينا خطورة هذا الطعام عىل صحة الروح ،وصحة
ون َأ ْم َو َال ا ْليَتَا َمى ُظ ْل ًام إن َهام َي ْأ ُك ُل َ
األجساد التي تنتظرنا لنلبسها﴿ :إ هن ا هلذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون يف
ُب ُطوهن ْم ن ًَارا َو َس َي ْص َل ْو َن َسع ًريا ﴾ [النساء]10 :
ومنها فريوس يسمى [أكل املال بالباطل] ،وقد ذكره اهلل تعاىل ،فقالَ ﴿ :و َال
َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َبيْنَ ُك ْم با ْلبَاطل َو ُتدْ ُلوا َهبا إ َىل ْ
احلُكهام لتَ ْأ ُك ُلوا َفري ًقا م ْن َأ ْم َوال النهاس
ب ْاإل ْثم َو َأ ْنتُ ْم َت ْع َل ُم َ
ون ﴾ [البقرة]188 :
وذكره رسول اهلل  حمذرا؛ فقالّ :
(إن ممّا أخاف عليكم من بعدي ما يفتح
بالرش؟ فسكت
عليكم من زهرة الدّ نيا وزينتها)؛ فقيل له :يا رسول اهلل ،أو يأيت اخلري ّ ّ
بالرشّ ،
يلمّ ،إال
الربيع يقتل أو ّ
وإن ممّا ينبت ّ
الن ّ
ّبي  هنيهة ،ثم قال( :إنّه ال يأيت اخلري ّ ّ
آكلة اخلرضاء ،أكلت حتّى إذا امتدّ ت خارصتاها استقبلت عني ّ
الشمس فثلطت
ورتعتّ ،
وإن هذا املال خرضة حلوة ،فنعم صاحب املسلم ما أعطى منه املسكني واليتيم
السبيلّ ،
وإن من يأخذه بغري ح ّقه كا ّلذي يأكل وال يشبع ،ويكون شهيدا عليه يوم
وابن ّ
القيامة)()2

ومنها فريوس يسمى [الكنز] ،وهو فريوس جيعل صاحبه مقدسا لألموال؛
فيخزهنام أحوج ما يكون اخللق إليها ،فيحرمهم ،وحيرم نفسه منها ،وقد ذكر اهلل تعاىل

( )1الطيالسي ( ، )1901وعبد الرزاق ( )17058و ( ، )17059وأمحد  ،35/2والرتمذي ( ، )1862وأبو يعلى ()5686
( )2البخاري -الفتح )2842( 6 ، )1465( 3
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ون ه
خطره عىل صحة اإلنسان األبدية؛ فقالَ ﴿ :وا هلذي َن َيكْنزُ َ
ب َوا ْلف هض َة َو َال
الذ َه َ
رش ُه ْم ب َع َذ ٍ
حي َمى عَ َل ْي َها يف نَار َج َهنه َم َفتُ ْك َوى
اب َألي ٍم (َ )34ي ْو َم ُ ْ
ُينْف ُق َ
وهنَا يف َسبيل اهلله َف َب ِّ ْ
ور ُه ْم َه َذا َما َكنَزْ ُت ْم ألَ ْن ُفس ُك ْم َف ُذو ُقوا َما ُكنْتُ ْم َتكْنزُ َ
ون ﴾
َهبا جبَ ُ
وهب ْم َو ُظ ُه ُ
اه ُه ْم َو ُجنُ ُ ُ
[التوبة]35 ،34 :
ومنها فريوس يسمى أكل الربا ،وقد ذكر اهلل تعاىل خطره عىل صاحبه ،حيث
يومهه أن له القوة عىل حماربة اهلل؛ فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َمنُوا ا هت ُقوا اهللهَ َو َذ ُروا َما َبق َي م َن
الر َبا إ ْن ُكنْتُ ْم ُمؤْ مننيَ (َ )278فإ ْن َمل ْ َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذ ُنوا ب َح ْر ٍ
ب م َن اهلله َو َر ُسوله﴾ [البقرة:
ِّ
]279 ،278
وذكر اجلنون الذي يسببه هذه النوع من الفريوسات ،فقال﴿ :ا هلذي َن َي ْأ ُك ُل َ
الر َبا
ون ِّ
الش ْي َط ُ
َال َي ُقو ُم َ
ون إ هال ك ََام َي ُقو ُم ا هلذي َيت َ
َخ هب ُط ُه ه
ان م َن املَْ ِّس﴾ [البقرة]275 :
ومنها فريوس يسمى [الرشوة] ،وقد ذكر رسول اهلل  خطره؛ فقال( :من ويل
عرشة فحكم بينهم بام أح ّبوا ،أو بام كرهوا جيء به مغلولة يده ،فإن عدل ،ومل يرتش،
ومل حيف ّ
فك اهلل عنه ،وإن حكم بغري ما أنزل اهلل وارتشى ،وحابى فيه شدّ ت يساره إىل
يمينه ثم رمي به يف جهنّم ،فلم يبلغ قعرها مخسامئة عام)()1

ّ

وقال حمذرا بعض عامله بعد أن رآه قد تناول منها شيئا يسريا( :ما بال عامل أبعثه
فيقول :هذا لكم وهذا أهدي يل! أفال قعد يف بيت أبيه أو يف بيت أ ّمه حتّى ينظر أهيدى
حممد بيده ،ال ينال أحد منكم منها شيئا ّإال جاء به يوم القيامة
إليه أم ال؟ وا ّلذي نفس ّ
ثم رفع يديه الرشيفتني،
حيمله عىل عنقه ،بعري له رغاء ،أو بقرة هلا خوار ،أو شاة تيعر)ّ ،
وقال( :اللهم هل ب ّلغت؟ ..اللهم هل ب ّلغت؟)()2

ّ

ّ

( )1احلاكم ()103 /4
( )2البخاري -الفتح  ، )7197( 13مسلم ( )1832واللفظ له.
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وغريها من الفريوسات اخلطرية التي نحتاج إىل تعلم علمها ،والتعرف عىل املواد
املسببة هلا ،واملركبة منها ،حتى نحفظ صحة أرواحنا وقلوبنا ،ونحفظ معها صحة
عالقتنا بربنا ،ونحفظ بعدها صحة البنيان الذي كلفت املالئكة ببنائه لنا يف دار القرار.
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ال تدع عىل إخوانك
أهيا الرفيق العزيز ..مل أشفق عليك يف حيايت مثل شفقتي البارحة عليك عندما
تعودت أن جتلس فيه ،والناس جاثون أمامك ،والدموع تنهمر
رأيتك يف جملسك الذي
َ
من عينيك بشدة ،وأنت تضطرب اضطراب احلية خشوعا وتبتال ..واجلالسون بني
يديك يؤ ّمنون بصوت مرتفع ،ويبكون لبكائك..
وأنا أيضا كنت معكم أبكي ،ولكن ال لبكائك ،وال لبكاء املحيطني بك،
واملؤ ّمنني عىل دعائك ،وإنام عليك وعليهم شفقة وحزنا ،فقد رأيتني وأنا خلفك ،وأمام
ذلك اجلمع الذي جثا بني يديك مثل أيب هلب وأيب جهل وأمية بن خلف ،وهم جيثون
وراء الالت والعزى باكني خاشعني يطلبون منها أن تقيض عىل حممد  وصحبه
الكرام ،وجتتث جذورهم يف أول دعوهتم.
أو مثل أولئك اليهود الذي رحل إليهم رسول اهلل  ،وبدل أن يستقبلوه،
وينرصوه ،ويبرشوا بتلك النصوص املقدسة التي وردت يف حقه ،راحوا يرفعون أيدهيم

إىل اهلل بمثل خشوعك ،وخشوع من حولك ،يطلبون منه أن يقيض عىل حممد 
وأولئك األبطال الذين ضحوا بأنفسهم يف سبيل نرصة اإلسالم ،ومواجهة األعداء
الذين يرتبصون به.
ومل تكن أنت ومن ح ولك ختتلف عنهم كثريا ،ألنك مارست نفس اجلريمة التي
مارسوها ،ومل يكن من فرق بينك وبينهم إال أهنم دعوا الالت والعزى ،أو غريمها من
اآلهلة املزيفة ،وأنت كنت تدعو اهلل السميع املجيب.
أما دافع الدعاء ،فقد كان واحدا؛ فهم حقدوا عىل رسول اهلل  ومن معه من
املؤمنني ،وأنت أيضا ،ومن معك ،مارستم حقدكم عىل إخوانكم من املؤمنني أو من
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البرش ..حيث مل تطلبوا من اهلل تعاىل أن هيدهيم سواء السبيل ،وال أن يرهيم احلق حقا
ويرزقهم اتباعه ،والباطل باطال ،ويرزقه م اجتنابه ،وإنام رحتم تدعون عليهم بأن جيمد
الدماء يف عروقهم ،ويزلزل األرض من حتتهم ،ويدخلهم جهنم وبئس املصري.
وكنتم تتلذذون ،وأنتم تدعون بمثل هذه الدعوات ،ألهنا املتنفس الذي تتنفس
به نفوسكم اململوءة باألحقاد ..عىل الرغم من أنكم تقرؤون أن رسول اهلل  ،وبعد
أن قوبل بام قوبل به من معارضة أهل الطائف واملرشكني يف مكة املكرمة ،مل يدع بتجميد
دماء خمالفيه ،وإنام راح يترضع إىل اهلل بأن هيدهيم سواء السبيل ،بل يعتذر هلم؛ فيقول:
(اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون)()1

بل إنه  قال ذلك يوم أحد ،عندما ُشج وجهه وقيل له :أال تدعو عليهم؟ قال:
(اللهم أهد قومي فإهنم ال يعلمون) ،ونزل بعدها قوله تعاىل﴿ :إن َهك َال َ ْهتدي َم ْن
ه
ن َي َشاء ﴾ [القصص)2(]56 :
َأ ْحبَبْ َ
ت َو َلك هن اهللهَ هيدي م ْ

َْ

َ

ُ

وقد قال ذلك يف حق ا ملرشكني ،بل كان يقول مثله وأكثر منه يف دعواته
للمنافقني ،ال بأن هيدهيم اهلل فقط ،وإنام بأن يغفر هلم ويرمحهم ..حتى هني عن ذلك،
استَغْف ْر َهل ُ ْم َأ ْو َال ت َْستَغْف ْر َهل ُ ْم إ ْن ت َْستَغْف ْر َهل ُ ْم َسبْعنيَ َم هر ًة َف َل ْن َيغْف َر اهللهُ َهل ُ ْم
قال تعاىلْ ﴿ :
َذل َك ب َأ ههنُ ْم َك َف ُروا باهلله َو َر ُسوله َواهللهُ َال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسقنيَ ﴾ [التوبة]80 :
وهكذا ق ال إبراهيم عليه السالم لذلك الذي أراد رمجه ،ونفيه ،فقد قال له ـ كام
يذكر القرآن الكريم ـَ ﴿ :س َال ٌم َع َل ْي َك َس َأ ْس َتغْف ُر َل َك َر ِّيب إ هن ُه ك َ
َان يب َحفيًّا ()47
ون م ْن ُدون اهلله َو َأ ْد ُعو َر ِّيب َع َسى َأ هال َأ ُك َ
َو َأ ْعتَز ُل ُك ْم َو َما تَدْ عُ َ
ون بدُ عَاء َر ِّيب َشق ًّيا﴾ [مريم:
يم
 ، ]48 ،47وكان حريصا عليه وعىل أعدائه ،حتى وصفه اهلل تعاىل بقوله﴿ :إ هن إ ْب َراه َ

( )1حلية األبرار..305 :
( )2الصحيح من سرية النيب األعظم .250 :3 
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يم﴾ [التوبة]114 :
َألَ هوا ٌه َحل ٌ
وهكذا قال يعقوب عليه السالم ألبنائه الذين عاقبوه سنني طواال بإبعاد ابنه
يم ﴾ [يوسف:
احلبيب عنه ،فقد قالَ ﴿ :س ْو َ
الرح ُ
ور ه
ف َأ ْس َتغْف ُر َل ُك ْم َر ِّيب إ هن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
]98
بل هكذا قال يوسف عليه السالم إلخوانه الذين رموه يف البئر ،وأرادوا قتله،
وجعلوه يتعرض للعبودية والسجن سنني طويلة ،ومع ذلك ،وبمجرد أن اعرتفوا
خلاطئنيَ ﴾ [يوسف ،]91 :رد
بجرائمهم ،وقالوا﴿ :تَاهلله َل َقدْ آ َث َر َك اهللهُ َع َل ْينَا َوإ ْن ُكنها َ َ
يب َع َليْ ُك ُم ا ْليَ ْو َم َيغْف ُر اهللهُ َل ُك ْم َو ُه َو
عليهم بكل هدوء وأدب ولطف ورمحةَ ﴿ :ال َتثْر َ
الرامحنيَ ﴾ [يوسف]92 :
َأ ْر َح ُم ه
وهكذا كان األنبياء واألولياء واألصفياء ..أصحاب النفوس الطاهرة ،الذين ال
تعرف قلوهبم األحقاد ،وال ألسنتهم البذاءة..
أما أنت ـ أهيا ا لرفيق العزيز ـ ومن معك ،فلم تكونوا يف ذلك احلني يف معبد اهلل،
وإنام كنتم يف معبد الشيطان ..وتلك الدموع التي جرت عىل خدودكم ،مل تكن صافية
كدموع اخلاشعني ،وإنام كانت دموعا ملطخة بقاذورات النفس األمارة ،وهي لذلك
أشبه بمياه املصارف الصحية منها بدموع املتقني.
لذلك عليكم أن تغسلوا مآقيكم وخدودكم ووجوهكم من تلك النجاسات
التي لطختها ..وال تكتفوا بذلك ،بل اذهبوا إىل منبع تلك العيون فطهروه ،حتى ال
تتلطخ أرواحكم وقلوبكم وحقائقكم.
وال تغرنكم تلك املظاهر التي تظهرون هبا ،فقد أخرب رسول اهلل  أن أشد
الناس قسوة وأبعدهم عن اهلل أولئك الذين وصفهم؛ فقال( :سيخرج قوم يف آخر
الزمان حدثاء األسنان ،سفهاء األحالم ،يقولون من قول خري الربية ،يقرؤون القرآن،
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ال جياوز إيامهنم حناجرهم ،يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية)()1

وهكذا كنتم يف ذلك احلني ..فتوبوا إىل اهلل من ذلك اخلشوع الكاذب ،ومن تلك
الدموع النجسة؛ فاهلل ال ينظر إىل حركات أجسامكم ،وال إىل ذلك الصياح ،أو تلك
احلركات التمثيلية ،وال إىل الدموع ،وال إىل اخلشوع ،وإنام ينظر إىل الطهارة والصفاء
وسالمة القلب ..فإن كنتم كذلك ،فأبرشوا ،ولو كانت عيونكم جامدة ما دامت
نفوسكم طاهرة.

( )1رواه البخاري .86 / 9
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ال تتعصب لطائفتك
أهيا الرفيق العزيز ..رأيتك البارحة مع بعض إخوانك من املخالفني لك جتادهلم
ومتارهيم بعصبية شديدة ،وكأنك يف ساحة حرب ،ال جملس علم ..وكأهنم أعداؤك
األبعدون ،ال إخوانك املؤمنون ،مع أنك تعلم أهنم يقرون باهلل ربا ،وبمحمد  نبيا،
وأهنم يقرؤون نفس الكتاب املقدس الذي تقرؤه ،ويصلون لنفس الرب الذي تعبده.
ولست أدري ما كان الداعي لكل تلك الضوضاء واجللبة ،ولكل ذلك التخوين
والتجريم؛ فقد رأيتك تنظر إليهم كام تنظر إىل الشياطني واملردة واملجرمني.
وعندما عدت إىل بيتي ،واستعدت ذلك املوقف ،ورحت أحلله ،مل أجدك
تناضل عن دينك ،وال عن ربك ،وال عن نبيك ،وال عن كتابك املقدس ،وإنام كنت
تناضل عن نفسك ..فقد كنت يف كل ذلك الوقت ال تدعو إىل اهلل ،وإنام تدعو إىل نفسك
وأنانيتك وأهوائك.
لقد تذكرت مواقفك السابقة حينام كنت يف طائفة أخرى غري الطائفة التي تنتمي
وجترم
ختون
إليها اليوم ،وكنت أراك بنفس اهليئة ،وبنفس اجللبة ،وبنفس املامراةّ ..
ّ
املخالفني ،وتتصور أنك عىل احلق املجرد ،وتقسم عليه ،وال تكتفي بذلك ،بل توزع
دركات جهنم عىل املخالفني لك ،كام توزع درجات اجلنة عىل املوافقني ،وبحسب
درجات وفاقهم وموافقتهم.
وقد جعلني كل ذلك أشعر أنك يف كل تلك احلوارات قديمها وحديثها كنت
تشعر أنك أنت املركز ،وأن أفكارك وطروحاتك ومواقفك هي احلقيقة املجردة التي ال
ُحي كم عىل من خالفها إال بالضاللة ..وبذلك مل تكن تدعو هلل ،وللحقيقة ..وإنام كنت
تدعو إىل نفسك وأنانيتك.
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هذا ما أوصلني إليه التأمل ..وإن شئت أن تعود إىل خزان ذاكرتك ،فستجد فيه
مواقف لك تك ّف ر فيها نفسك ،وتضللها ،وحتكم عليها بكل ما حتكم به اآلن عىل غريك.
نعم أنت تذ ّك رين كل حني أنك قمت بالكثري من املراجعات ،وأنك غريت الكثري
من املواقف واآلراء ..وهذا يشء مجيل؛ فاملؤمن هو الذي يدور مع احلق حيث دار ،وال
يتبع اهلوى أن يضله عن سبيل اهلل ..ولكن املؤمن أيضا هو الذي حيرتم املرتبة التي وصل
إليها غريه؛ فال يطالبهم باملراجعات قبل أن حيني حينها ..هو فقط يرشح هلم وجهة
نظره ،ويربهن هلم عليها ،ثم يرتكهم ليتأملوا ،فاملطلوب أن يصلوا إىل احلق بمحض
رغبتهم ،ال بذلك التهديد الذي هتددهم به ،واجللبة التي حتدثها أمامهم.
ثم إنك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ تعلم أن أكثر احلق الذي تتصور أنك وصلت إليه
من دون الناس حق مشتبه ،وقع اخلالف فيه؛ وتعلم أن خمالفيك ممن ال يزال االشتباه
مؤثرا فيهم ،ومانعا هلم من اتباعه؛ فلم تطالبهم باتباع املتشابه املختلف فيه ،وترك
املحكم املتفق عليه ،مع أن اهلل تعاىل مل يطالبهم بذلك ،بل اكتفى منهم بإدراك املحكم
واإليامن به ،وترك املتشابه للراسخني يف العلم الذين آتاهم اهلل طهارة القلب ،ونقاء
الرس ،ورجاحة العقل ،ما جيعلهم هيتدون إىل احلقائق ،ويتأدبون معها.
أمل تسمع ـ أهيا الرفيق العزيز ـ إىل ربك ،وهو حيدثك عن املحكم واملتشابه ،ويبني
أن أكثر الناس ال يطيقون فهم املتشابه ،وهلذا يكفيهم اإلذعان للمحكم ،والتسليم بعلم
ت ُه هن ُأ ُّم
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب منْ ُه آ َي ٌ
املتشابه هلل تعاىل؛ فقد قالُ ﴿ :ه َو ا هلذي َأنْزَ َل َع َليْ َك ا ْلكت َ
ات َف َأ هما ا هلذي َن يف ُق ُلوهب ْم زَ ْيغٌ َف َيتهب ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه منْ ُه ا ْبتغَا َء ا ْلفتْنَة
اهب ٌ
ا ْلكتَاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش َ
ون يف ا ْلع ْلم َي ُقو ُل َ
خ َ
الراس ُ
ون آ َمنها به ُك ٌّل م ْن عنْد
َوا ْبتغَا َء َت ْأويله َو َما َي ْع َل ُم َت ْأوي َل ُه إ هال اهللهُ َو ه
َر ِّبنَا َو َما َي هذك ُهر إ هال ُأو ُلو ْ َ
األ ْل َباب﴾ [آل عمران]7 :
وقد سمعت بعض خمالفيك ،وهو يذكر لك ذلك ..لكنك كنت تأبى عليهم،
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وختربهم بضالهلم ،وأن ما توضحت لك أدلته ليس متشاهبا ،وإنام هو من املحكم
القطعي ،مع أنك تعلم أن أكثر األمة عىل خالف قولك.
ال أريد أن أذكر لك هنا ما الذي قلته هلم ،وال ما قالوه لك ..ولكني أريد فقط
أن أذكرك بأن التعصب داء مقيت ،وهو من الكرب اخلفي الذي ينترص فيه اإلنسان
لنفسه ،وهو يتصور أنه ينترص للحق؛ فاحلق أمجل وأعظم من أن ننترص له بالباطل،
وطريق احلق هو طريق السالم واهلدوء واألدب.
أمل تسمع ـ أهيا الرفيق العزيز ـ إىل ربك ،وهو يعلم نبيه  كيف خياطب
املخالفني له من املرشكني وعبدة األصنام ،ويقول هلم بكل هدوء وأدب وسالمُ ﴿ :ق ْل
ون ع هَام َأ ْج َر ْمنَا َو َال ُن ْس َأ ُل َع هام َت ْع َم ُل َ
َال ُت ْس َأ ُل َ
احل ِّق
جي َم ُع َبيْنَنَا َر ُّبنَا ُث هم َي ْفت َُح َبيْنَنَا ب ْ َ
ون (ُ )25ق ْل َ ْ
يم
َو ُه َو ا ْل َفت ُ
احلك ُ
رشكَا َء ك هَال َب ْل ُه َو اهللهُ ا ْل َعزيزُ ْ َ
وين ا هلذي َن َأ ْ َ
هاح ا ْل َعل ُ
حل ْقتُ ْم به ُ َ
يم (ُ )26ق ْل َأ ُر َ
﴾ [سبأ]27 - 25 :
أمل تسمع إليه ،وهو يعلمنا كيف خاطب إبراهيم عليه السالم قريبه املرشك،
وبذلك احلوار اهلادي املمتلئ باألدب والسالم ،فقد قال تعاىل يصف ذلك املشهد﴿ :
يم إ هن ُه ك َ
َان صدِّ ي ًقا نَبيًّا ( )41إ ْذ َق َال ألَبيه َيا َأ َبت مل َ َت ْعبُدُ َما َال َي ْس َم ُع
َوا ْذ ُك ْر يف ا ْلكتَاب إ ْب َراه َ
رص َو َال ُيغْني َعن َْك َش ْيئًا (َ )42يا َأ َبت إ ِّين َقدْ َجا َءين م َن ا ْلع ْلم َما َمل ْ َي ْأت َك َفاتهب ْعني
َو َال ُي ْب ُ
ان ك َ
الشيْ َط َ
الشيْ َط َ
ان إ هن ه
رصا ًطا َسو ًّيا (َ )43يا َأ َبت َال َت ْعبُد ه
َان ل هلر ْمحَن عَصيًّا ()44
َأ ْهد َك َ
الر ْمحَن َفتَ ُك َ
ون ل ه
ب
َيا َأ َبت إ ِّين َأ َخ ُ
لشيْ َطان َوليًّا (َ )45ق َال َأ َراغ ٌ
اف َأ ْن َي َم هس َك ع ََذ ٌ
اب م َن ه
يم َلئ ْن َمل َتنْتَه َ َ
مجن َهك َو ْاه ُج ْرين َمل ًّيا (َ )46ق َال َس َال ٌم َع َل ْي َك
أل ْر ُ َ
َأن َ
ْت َع ْن آهلَتي َياإ ْب َراه ُ
ْ
َان يب َحفيًّا (َ )47و َأ ْعتَز ُل ُك ْم َو َما تَدْ عُ َ
َس َأ ْس َتغْف ُر َل َك َر ِّيب إ هن ُه ك َ
ون م ْن ُدون اهلله َو َأ ْدعُ و َر ِّيب
ع ََسى َأ هال َأ ُك َ
ون بدُ عَاء َر ِّيب َشق ًّيا ﴾ [مريم]48 - 41 :
هكذا ـ أهيا الرفيق العزيز ـ علمنا ربنا كيف ندعو إىل احلقائق التي نؤمن هبا ،ومع
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غري املسلمني ،ممن خيالفوننا يف األصول والفروع ،فكيف بمن يتفقون معنا فيهام مجيعا،
بل يتفقون معنا يف أكثر قضايا الدين ومسائله.
ال أريد من حديثي هذا ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أن أدعوك إىل التوبة ،وال إىل االعتذار
من أولئك الذين مألهتم حقدا؛ فذلك شأنك ،ولكني أريد منك أن تتخلص من أنانيتك
التي دفعتك إىل ذلك؛ وتتجرد للحق وحده ،لتستحق أن هتتدي إليه ،وتستحق بعد ذلك
أن تكون اللسان الذي يعرب عنه ،فاحلق عزيز ،والكل يدعيه ،حتى أولئك الذين كانوا
يعبدون األصنام ،تركوا أنبياءهم ،فرحا بام عندهم من الباطل ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َل هام َجا َء ْ ُهت ْم
اق هب ْم َما كَا ُنوا به َي ْست َْهز ُئ َ
ُر ُس ُل ُه ْم با ْلبَيِّنَات َفر ُحوا ب َام عنْدَ ُه ْم م َن ا ْلع ْلم َو َح َ
ون ﴾ [غافر:
]83
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ال تكن فاحشا وال متفحشا
أهيا الرفيق العزيز ..سمعتك البارحة ،وأنت عىل تلك القناة الفضائية املشاغبة،
يشاهدك ماليني الناس ،وأنت توزع السباب والشتائم ،وكل ألوان البذاءة والفحش،
خملوطة بكالم اهلل تعاىل وكالم رسوله  ..فأسأت إليهام أعظم إساءة.
نعم أنت انترصت فيها ملا تتصوره من حقيقة ،وواجهت خصومك بكل قوة،
وأفلحت ربام يف الكثري من ذلك ..ولكنك مل تر كيف أسأت للحقيقة ،وكيف ظلمتها،
وظلمت أهلها ،عندما استخدمت يف نرصتك هلا كل تلك األلفاظ السوقية البذيئة التي
تتنزه عنها احلقائق ،ويتنزه عنها أهلها ،واملدافعون عنها.
لقد كنت تقول يل كل حني أنصحك فيه بمثل هذه النصيحة أنك تقتدي فيها
بأعالم كبار  ،وأنك مل تفعل سوى أن أعدت إحياءهم يف كل مناسبة يتاح لك ذلك.
لقد رويت يل بسندك الطويل عن اإلمام أمحد أنه يف ورعه وتقواه كان يقول( :إذا
رأيت الرجل يغمز محاد بن سلمة فاهتمه عىل اإلسالم؛ فإنه كان شديد ًا عىل املبتدعة)
ورويت يل أن اإلمام الشافعي ذكر عنه البيهقي يف مناقبه (أنه كان شديدً ا عىل
أهل اإلحلاد وأهل البدع جماهر ًا ببغضهم وهجرهم)
وهكذا رحت تسوق يل ما قاله األئمة احلفاظ يف وصفهم ملخالفيهم ،أو ملن
يتهموهن م يف دينهم وعلمهم؛ فرويت يل عن احلافظ معمر بن عبدالواحد أنه قال تعبريا
عن جترحيه إلبراهيم بن الفضل األصبهاين احلافظ( :رأيته يف السوق ،وقد روى مناكري
بأسانيد الصحاح ،وكنت أتأمله تأمال مفرطا ..أظن أن الشيطان قد ت َبده ى عىل صورته)
ورويت يل أن جرير بن يزيد بن هارون قال يف جتريح جعفر بن سليامن الضبعي:
(رافيض مثل احلامر)
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ورويت يل أن اجلوزجاين قال يف جتريح عبدالسالم بن صالح اهلروي( :كان زائغا
عن احلق ،مائال عن القصد سمعت من حدثني عن بعض االئمة أنه قال فيه( :هو اكذب
من روث محار الدجال ،وكان قديام متلوثا يف األقذار)
ورويت يل أن سفيان الثوري قال يف حق ثور ابن يزيد احلميص( :خذوا عن ثور
واتقوا قرنيه) ،وأن أبا عاصم قال( :اتقوا ال ينطحنكم بقرنيه)
وأن عيل بن ثابت قال عن إبراهيم بن هدبة( :هو أكذب من محاري هذا)
وأن الذهبي قال يف جتريح موسى بن عبداهلل الطويل( :انظر اىل هذا احليوان
املتهم) ..وأنه قال يف جتريح رضار بن سهل الرضاري( :وال يدرى من ذا احليوان)..
وأنه قال يف جتريح القاسم بن داوود البغدادي( :من حيوانات الرب)
وأن أبا أمحد الزبريي قال يف عمران بن مسلم( :كان رافضيا كأنه جرو كلب)
وأن حييى بن سعيد القطان ذكر عنده الشاذكوين ،فقال( :ذاك اخلائب)
وأن حييى بن معني قال يف سويد بن عبدالعزيز( :ال جيوز يف الضحايا) ..وأنه قال
يف زكريا بن حييى( :يستأهل أن حيفر له بئر فيلقى فيه)
وأن حممد بن إسامعيل الرتمذي قال يف إبراهيم بن حيييك (مل أر أعمى قلبا منه)
وهكذا رحت تذكر يل مقاالت املعارصين التي استنوا فيها بسنة أسالفهم؛
حممد سعيد رمضان البوطي
فذكرت يل أن الشيخ نارص الدين األلباين قال عن الشيخ ّ
حممد عوامة( :وظنّي ّ
أن هذا املق ّلد وذاك ،عىل ما بينهام من اخلالف يف األصول
والشيخ ّ
والفروع إالّ يف التقليد األعمى ..فام حيلتنا مع أناس ندعوهم إىل اتّباع الكتاب والسنّة
لينجو بذلك من العصبيّة املذهبيّة والغباوة احليوانيّة ،فيأبون) ()1

( )1مقدمة اآلايت البينات ،نقال عن قاموس شتائم األلباين ،للشيخ العامل حسن بن علي السقاف..
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أشل اهلل يدك وقطع لسانك)()1
وقال عن الشيخ عبد الفتاح أبو غدّ هّ ( :

رساق ،غري صادق ،جاهل مض ّلل ،صاحب دعوى
وقال عن الشيخ الصابوينّ ( :
فارغة ،سأكشف خزيه وعاره)
وقال عن املحدّ ث حبيب الرمحن األعظمي( :وقد استعان األنصاري بأحد
أعداء السنّة وأهل احلديث ودعاة التوحيد واملشهور بذلك ،أال وهو الشيخ حبيب
الرمحن األعظمي)
حممد عيل الصابوين والشيخ نسيب الرفاعي( :ومها من أجهل
وقال عن الشيخ ّ
َمن كتب يف هذا املجال يف ما علمت ،وبخاصة الرفاعي منهام فإنّه أجرؤمها إقدام ًا عىل
التصحيح بجهل بالغ)()2

وهكذا رحت تروي يل الكثري من الروايات التي تربر هبا سالطة لسانك ،وميلك
إىل الفحش والتفحش ،لتصورك أنك لن هتزم خصومك واملخالفني لك إال إذا أمطرت
آذاهنم بأم ثال تلك العبارات الشديدة التي جتعلهم يتساقطون أمامك ،وتتهاوى
حججهم.
ولكنك نسيت أن تروي يل مع كل تلك الروايات التي أميلتها عىل أذين رغام

عنهام ما ورد يف احلديث الصحيح املتفق عليه عن أنس ،أنه قال( :خدمت النبي 
عرش سنني فام قال يل أف قط ،وما قال ليشء صنعته مل صنعته ،وال ليشء تركته مل تركته،
وكان رسول اهلل  من أحسن الناس خلقا ،وال مسست خزا قط وال حريرا وال شيئا
كان ألني من كف رسول اهلل  ، وال شممت مسكا قط ،وال عطرا كان أطيب من عرق

( )1كشف النقاب.52 :
( )2السلسلة الضعيفة ..51 :4
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النبي )1()

ونسيت أن تذكر يل وصف عائشة أم املؤمنني لرسول اهلل  وحسن خلقه مع
موافقيه وخمالفيه؛ فقالت( :مل يكن  فاحشا ،وال متفحشا ،وال صخابا يف األسواق،
وال جيزي بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويصفح)()2

ونسيت أن تذكر يل قوهلا :أتى النبي  أناس من اليهود فقالوا :السام عليك يا
أبا القاسم ،قال( :وعليكم) ،قالت عائشة :قلت بل عليكم السام والذام ،فقال رسول
اهلل ( :يا عائشة ،ال تكوين فاحشة) فقالت :ما سمعت ما قالوا؟ فقال( :أو ليس قد
رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت وعليكم)()3

ونسيت أن تذكر يل قوله  ( :ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال
البذيء)( ،)4وقوله ( :ما يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن اهلل
ليبغض الفاحش البذيء)( ،)5وقوله( :ما كان الفحش يف يشء قط إال شانه ،وال كان
احلياء يف يشء قط إال زانه)()6

نسيت أن تذكر يل كل هذا ،وال ألومك عىل ذلك ،ألين عندما أسمع ثناءك عىل
أو لئك املشايخ وتعظيمك هلم ،وتشددك يف الرد عىل خمالفيهم ،أشعر أهنم مل يرتكوا يف
قلبك حمال لرسول اهلل  ،وأهنم لذلك صاروا هم أسوتك ،ال رسول اهلل  الذي
َان َل ُك ْم يف َر ُسول اهلله ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ملَ ْن ك َ
قال عنه ربه سبحانه وتعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َان َي ْر ُجو
اهللهَ َوا ْليَ ْو َم ْاآلخ َر َو َذك ََر اهللهَ كَث ًريا﴾ [األحزاب]21 :
()1
()2
()3
()4
()5
()6

البخاري -الفتح  . )6038( 12ومسلم ( ،)2330واللفظ للرتمذي ()2015
الرتمذي ( )2016وقال :هذا حديث حسن صحيح.
البخاري -الفتح  ، )6030( 10مسلم ( )2165واللفظ له.
الرتمذي ( ، )1977أمحد ( )405 /1وقال شاكر :اسناده صحيح ( ، )322 /5واحلاكم ()12 /1
الرتمذي ( )2002وقال :حسن صحيح..
الرتمذي ( )1974وقال :حديث حسن ،أمحد ( ، )165 /3ابن ماجة ( )4185واللفظ ألمحد وابن ماجة..
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بل إين أراك ال تقدم أولئك املشايخ والعلامء فقط عىل رسول اهلل  ،وإنام أراك
تقدم أولئك الظلمة واملستبدين الذين رغبوا عن سنة رسول اهلل  إىل سنن كرسى
وقيرص وشارون وهتلر ،فقد سمعتك مرات كثرية تشيد برسالة هارون مللك الروم،
والتي يقول له فيها( :من هارون أمري املؤمنني إىل نقفور كلب الروم ،قد قرأت كتابك
يا ابن الكافرة ،واجلواب ما تراه دون أن تسمعه ،والسالم)
ومل أسمعك ،ولو مرة واحدة تشيد برسالة رسول اهلل  إىل ملك الروم ،والتي
يقول له فيها بكل أدب ولطف( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد رسول اهلل إىل هرقل
عظيم الروم ،سالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد ،فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم
تسلم ،وأسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني ،وإن توليت فإن عليك إثم األريسيني ،و﴿ ُق ْل
َيا َأ ْه َل ا ْلكتَاب َت َعا َل ْوا إ َىل كَل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ْم َأ هال َن ْعبُدَ إ هال اهللهَ َو َال ُن ْرش َك به َش ْيئًا َو َال
َيتهخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا َأ ْر َبا ًبا م ْن ُدون اهلله َفإ ْن ت ََو هل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا ب َأنها ُم ْسل ُم َ
ون ﴾ [آل
عمران)1()]4[(]64 :

أمل تلحظ يف هذه الرسالة كيف خاطب رسول اهلل  ملك الروم ،بذلك األدب
واللطف ،وقد سامه عظيم الروم ،ومل يسمه كلبهم ..وكيف مأل رسالته بتلك األلفاظ
اجلميلة املمتلئة بعطر السالم (سالم ،اإلسالم ،أسلم ،تسلم ،وأسلم ،مسلمون) التي
ملئت هبا الرسالة؟
تلك هي سنة رسل اهلل  ، وورثته الصادقني ،الذين رغبت عنهم ـ أهيا الرفيق
العزيز ـ ورغبت قبل ذلك عن القرآن الكريم الذي علم اهلل تعاىل فيه نبييه موسى
وهارون عليهام السالم كيف خياطبان فرعون الطاغية املستبد الذي ادعى األلوهية،
فقال ﴿ :ا ْذ َه َبا إ َىل ف ْرع َْو َن إ هن ُه َطغَى (َ )43ف ُق َ
وال َل ُه َق ْو ًال َل ِّينًا َل َع هل ُه َيت ََذك ُهر َأ ْو َخي َْشى﴾ [طه:
( )1رواه البخاري  ، 42 - 30 / 1ومسلم رقم ()1773
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ال تبالغ يف الدفاع عن نفسك
أهيا الرفيق العزيز ..حيزنني أن أعاتبك عىل تضييعك لتلك األوقات الثمينة،
واملداد الكثري ،يف احلديث مع خصومك؛ ال عن ا حلقائق الناصعة ،أو أدلتها الباهرة،
وإنام عن نفسك ،وتربئتها من التهم التي ينسبوهنا إليك ،والتي تعتقد سالمتك منها.
فام يرضك أن يفعلوا ذلك ،ما دام اهلل يعلم براءتك ،وما دامت املالئكة املوكلة
بالكتابة مل تسجل عنك ما يرمونك به ،وما دمت موقنا أن كل تلك التهم لن توضع يف
ميزان سيئاتك يوم القيامة ،بل سيوضع بدهلا صربك اجلميل ،وردك الطيب عىل
خصومك.
لذلك ال تبالغ يف الدفاع عن نفسك ،واكتف بأن تذكر خلصومك يف مجلة واحدة
براءتك من تلك التهم ،وأهنم يمكنوا أن يتأكدوا بام أتيح هلم من وسائل ،ثم ال عليك
بعدها أن يفعلوا أو ال يفعلوا ..اكتف فقط برمي الكرة يف ملعبهم ،ثم دعهم وشأهنم
معها.
هكذا كان منهج الرسل عليهم الصالة والسالم ،فقد أمر اهلل تعاىل رسول اهلل
 بأن يقول خلصومه الكثريين مع كفرهم وعنادهم الشديدَ ﴿ :ال ُت ْس َأ ُل َ
ون ع هَام َأ ْج َر ْمنَا
َو َال ُن ْس َأ ُل ع هَام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [سبأ ، ]25 :ثم أمره بأن يذكر هلم أنه عند لقاء اهلل ستنكشف
احل ِّق
جي َم ُع َبيْنَنَا َر ُّبنَا ُث هم َي ْفت َُح َبيْنَنَا ب ْ َ
احلقائق ،ويميز املجرم من الربيء ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َ ْ
يم ﴾ [سبأ]26 :
َو ُه َو ا ْل َفت ُ
هاح ا ْل َعل ُ
ولذلك نرى الرسل عليهم الصال ة والسالم ال يشكون إىل اهلل تلك االهتامات
التي اهتمهم هبا قومهم ،وإنام يشكون إليه إعراضهم عن اهلل؛ فذلك وحده ما يؤملهم.
وقد ذكر اهلل تعاىل عن نوح عليه السالم شكواه الطويلة مع اهلل ،والتي مل يذكر
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فيها سوى اإلعراض عن اهلل ،ال كل أصناف السخرية التي ووجه هبا ،قال تعاىلَ ﴿ :ق َال
َص ْوين َوا هت َب ُعوا َم ْن َمل ْ َيز ْد ُه َما ُل ُه َو َو َلدُ ُه إ هال َخ َس ًارا (َ )21و َمك َُروا َمك ًْرا
وح َر ِّب إ ههنُ ْم ع َ
ُن ٌ
وث َو َي ُع َ
ُكبه ًارا (َ )22و َقا ُلوا َال ت ََذ ُر هن آهلَتَ ُك ْم َو َال ت ََذ ُر هن َو ًّدا َو َال ُس َواعًا َو َال َي ُغ َ
َرسا
وق َون ْ ً
﴾ [نوح]23 - 21 :
وهذا هو منهج روثتهم الذين غابوا عن أنفسهم ،وفنوا عن أهوائهم ،وصار
احلق قبلتهم ،فلم يعد هيمهم ما يقول الناس فيهم ،وإنام هيمهم أن يقبل الناس عىل احلق،
ويقتنعوا به ،لذلك مل يكونوا يضيعون دقيقة واحدة يف الدفاع عن أنفسهم ،وإنام كانوا
ي قضون كل أوقاهتم يف الدفاع عن احلقائق ،فمن عرف احلقائق ،سيسهل عليه بعد ذلك
أن يعود إىل وعيه ،ويصحح ما وقع فيه من أخطاء ،ويرتاجع عام أشاعه من هتم.
وسبب ذلك كله طمأنينتهم بأن ما يناهلم من سخرية أو اهتامات رضيبة دعوهتم
إىل اهلل ،ولذلك حيتسبون أجرها عند اهلل ،وال يشعرون بأي أمل ،وهم يواجهوهنا ،بل إهنم
يتلذذون هبا ،العتبارهم هلا سهاما مصوبة عليهم أثناء جهادهم يف سبيل اهلل.
وكيف ينفرون منها ،أو يتأملون هلا ،وهم يشعرون أن اهلل بعظمته وجالله يدافع
عنهم ،فقد قال تعاىل﴿ :إ هن اهللهَ يدَ افع عَن ا هلذين آمنُوا إ هن اهللهَ َال ُحيب ُك هل َخو ٍ
ان َك ُف ٍ
ور﴾
ه
ُّ
ُ ُ
َ َ
[احلج]38 :
لست أدري ـ أهيا الرفيق العزيز ـ مدى اقتناعك بام ذكرت لك؛ فقد سمعتك مرة
تذكر ما قام به بعض العلامء من كتابة الكتب يف الدفاع عن نفسه ،والرد عىل خصومه،
وجعلت ذلك هديا لك تسري عليه ،مع أن اهلل تعاىل مل جيعل لك األسوة إال يف األنبياء
وورثتهم من الصادقني املخلصني الذين فنوا عن أنفسهم وأهوائهم.
وإن شئت أن تتخذ غريهم ،فاختذ أئمة أهل بيت النبوة ،أولئك الذين أوىص هبم
رسول اهلل  ، واعتربهم سفينة النجاة التي يغرق من مل يركبها ..فقد كانوا مجيعا مع
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اآلال م التي صبت عليهم جباال من الصرب واحللم واألخالق العالية.
وقد روي عن جمتباهم اإلمام احلسن ـ سيد شباب أهل اجلنة ورحيانه رسول اهلل
 ـ أنه لقيه رجل من أهل الشام  ،فراح يسبه ويسب أباه سبا شديدا بذيئا ..لكن
املجتبى نظر إليه ،فرآه غريبا ،فقال له ـ وكأنه مل يسمع ذلك السباب الشديد ـ( :أحسبك
غريبا ..فمل بنا؛ فإن احتجت إىل منزل أنزلناك ،وإىل مال آسيناك ،أو إىل حاجة
عاوناك!)()1

هكذا أجابه اإلمام املجتبى ،الذي مل يدخل معه يف خصومة ،ومل يستعمل أي
وسيلة للتشهري به أو إيذاءه مع أنه كان يملك القدرة عىل ذلك ،بل نظر إليه من زاوية
تكليفه الرشعي ،وهو االهتامم بالغريب وعابر السبيل.
ومثل ذلك ما روي عن اإلمام السجاد الذي يذكر املؤرخون أن أمري املدينة
األموي هشام بن إسامعيل كان يؤذيه كثري ًا؛ فلام عزل من منصبه ،وأمر الوليد أن يوقف
أمام الناس للقصاص ،مر به اإلمام السجاد ،وألقى عليه التحية والسالم ،وطلب من
خاصته وأصحابه أن ال يتعرضوا له بسوء حتى ولو بكلمة جارحة ،فلم جيد هشام إال
ث َجي َع ُل رسا َلتَ ُه ﴾ [األنعام)2(]124 :
أن يقرأ قوله تعاىل﴿ :اهللهُ َأ ْع َلم َحيْ ُ

ُ

ْ

َ

وروي أن رجال شتمه ،فقصده بعض مرافقيه ،لريد عنه ،فقال هلم( :دعوه ّ
فإن
ما خفي منّا أكثر ممّا قالوا) ،ث ّم قال له :أ لك حاجة يا رجل؟ فخجل الرجل ،فأعطاه
اإلمام السجاد ثوبه ،وأمر له بألف درهم ،فانرصف الرجل صارخ ًا ،وهو يقول( :أشهد
أنّك ابن رسول اهلل .]5[ )3()

( )1الكامل للمربدج1ص.235
( )2اتريخ الطربي ج ،8ص..61
( )3مناقب آل أيب طالب :ج 4ص.157
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أن شخص ًا آخر شتمه ،فقال له( :يا فتى ّ
وروي ّ
إن بني أيدينا عقبة كؤود ًا؛ فإن
جزت منها فال أبايل بام تقول ،وإن أحتري فيها فأنا رش ممّا تقول)()1

ّ

ّ

وروي أن آخر سبّه ،فسكت ،فقال الرجل :إ ّياك أعني ،فرد عليه اإلمام السجاد:
(وعنك أغيض)()2

وروي أنه مر يوما عىل قوم يغتابونه ،فوقف عليهم ،فقال( :إن كنتم صادقني
فغفر اهلل يل ،وإن كنتم كاذبني فغفر اهلل لكم)()3

وهو نفسه الذي كان يردد كل حني( :ما جترعت جرعة أحب إيل من جرعة غيظ
أعقبها صرب ًا ،وما أحب أن يل بذلك محر النعم)()4

هذه بعض النامذج التي يمكنك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أن تتأسى هبا ،أما أولئك
الذين ذكرهتم ،فأنت أعلم هبم مني ،وال يمكنني أن أعرفك بيشء تعرفه ،فخذا ما صفا،
ودع الكدورة ،فلن ينجيك عند ربك إال الصفاء ،ولن جتده إال عند الطاهرين الذين
غسلت أرواحهم يف كوثر النبوة ،ونمت يف بيت الرسالة ،وغذيت بلبان الوحي.

()1
()2
()3
()4

املرجع السابق ،ج 4ص..157
املرجع السابق ،ج 4ص..157
حبار األنوار )62 /46( ،
املرجع السابق)74 /46( ،
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ال تنه عن املعروف
أهيا الرفيق العزيز ..رأيتك البارحة ،وأنت جتتهد يف إقناع أولئك الذين امتألوا
فرحا بميالد نبيهم  ، بأن فرحهم منكر ،وأهنم يامرسون بفرحهم واحتفاهلم بدعة من
بدع الضاللة ..ومل تكتف بذلك ،بل رحت تزعم هلم أن كل البدع يف النار ..وعندما مل
تر منهم آذانا صاغية رحت تدعو عليهم ،بل تكبهم يف جهنم مجيعا ،ألهنم رغبوا عنك،
ومل يستمعوا لتحذيراتك.
وقبل فرتة رأيتك حتدث آخرين اجتمعوا عىل قراءة القرآن الكريم ،يقرؤونه
مجاعة ،عىل حسب الطريقة التي ورثوها ع من آبائهم وأجدادهم ،وكانوا منفعلني جدا
يف قراءهتم ،وملتزمني بسببها بدينهم ،لكنك رحت تقنعهم واحدا واحدا بأن ينقطعوا
عنها ،إىل أن انفض مجعهم ،ومل جيتمعوا بسببك عىل قراءة ،وال عىل دعاء ،وال يف صالة،
وإنام ابتلعتهم الدنيا واألهواء ،بعد أن حرموا من منبع اهلداية الذي قطعته عنهم ،ومل
تفكر يف عاقبة قطعك له.
وهكذا رأيتك قبل فرتة تذهب إىل تلك الزاوية التي جيتمع فيها من يسمون
أنفسهم [الفقراء إىل اهلل] يذكرون ويسبحون ،ويستعملون كل الوسائل التي يقطعون
هبا احلجب التي حتول بينهم وبني رهبم ..لكنك مل ترتكهم ،بل ظللت خلفهم إىل أن
انشغلوا عن قطع احلجب التي كانوا منشغلني هبا إىل وضع احلجب أمام اخللق ورهبم.
ومل تكتف بذلك ،بل كان الشيطان يستعملك يف كل حمل للهداية أو ذكر اهلل؛
لتثبطهم عن ذلك ،ومتنعهم منه ،بعد أن حفظت تلك الكلامت التي ال تعرف من الدين
غريها :هي بدعة ضاللة ..وصاحب الضاللة يف النار..
فإذا سئلت عن مصدر علمك بكوهنا بدعة أو ضاللة ،ذكرت أن القرن األول
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والثاين والثالث مل يفعلوها ..ولست أدري من أين لك بعصمة تلك القرون ،وأنت تعلم
البدع اخلطرية التي ارتكبوها ،والتي مل يقع مثلها يف سائر القرون.
فهل تريد من خلفك أن يقتدي بسلفك يف رمي الكعبة باملنجنيق ،أو يف حصار
أهل املدينة املنورة ،واستباحة أهلها وقتلهم وترشيدهم وهتك أعراضهم؟
أم تريد م نهم أن يقتدوا بسلفك يف حماربة إمام األمة ذلك الذي اعتربه رسول اهلل
 رساطا مستقيام ،ومنبعا من منابع اهلداية ،واعترب حبه إيامنا ،وبغضه نفاقا؟
أم تريد منهم أن يقتدوا بسلفك يف ترك جمالسة العرتة الطاهرة ،والصحابة
السابقني الصادقني لينهلوا علمهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء ،واليهود وتالميذ اليهود؟
دعك من سلفك وخلفك ،وعد إىل ربك ،وتواضع يف عبوديتك له ،وال تكن
حجابا بني غريك ،وبني خري يقدم عليه ،أو يؤمن به ،يفعل ذلك اجتهادا أم تقليدا؛ فأنت
مسؤول عن نفسك ،ولست مسؤو ال عن غريك ،ولست ملزما بأن تفرض قناعاتك عىل
غريك؛ فلغ ريك علامء وجمتهدون ال يقلون عن علامئك وجمتهديك.
إنك بترصفاتك تلك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ متارس ما كان يقوم به املرشكون يف
عهد رسول اهلل  بكل دقة ،فقد وصفهم اهلل تعاىل فقالَ ﴿ :و ُه ْم َين َْه ْو َن َعنْ ُه َو َينْ َأ ْو َن
ون إ هال َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
َعنْ ُه َوإ ْن ُ ْهيل ُك َ
ون﴾ [األنعام ،]26 :وقال عن فريق منهم:
ت ا هلذي َين َْهى (َ )9ع ْبدً ا إ َذا َص هىل ﴾ [العلق]10 ،9 :
﴿ َأ َر َأ ْي َ
بل إن مشاهد القيامة التي ذكرها القرآن الكريم عن رفاق السوء ،تكاد تنطبق
عليك ،ذلك أن كل من حذرهتم من تلك التي سميتها بدعا ،قطعت تلك احلبال التي
كانت تربطهم برهبم ونبيهم ..و قد قال تعاىل يصف األصدقاء من أمثالكَ ﴿ :و َي ْو َم
َي َع ُّض ال هظامل ُ ع ََىل َيدَ ْيه َي ُق ُ
او ْي َلتَا َل ْيتَني َمل ْ َأ هخت ْذ
ول َيا َل ْيتَني هاخت َْذ ُ
الر ُسول َسب ًيال (َ )27ي َ
ت َم َع ه
ان ل ْإلن َْسان َخ ُذ ً
الشيْ َط ُ
الذكْر َب ْعدَ إ ْذ َجا َءين َوك َ
ُف َالنًا َخل ًيال (َ )28ل َقدْ َأ َض هلني عَن ِّ
َان ه
وال﴾
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[الفرقان]29 - 27 :
عد إىل نفسك أهيا ال رفيق العزيز ،وختل عن كربيائك ،فكل ما تفعله ليس نابعا
من علم نافع ،وإنام هو نابع من الكرب الذي يدعوك إىل خمالفة غريك ،والتدخل يف أبسط
شؤوهنم ،وإال فأخربين عمن وافقك يف تلك األقوال التي انفردت هبا وحدك مع تلك
املجموعة من أمثالك ،والذين صور هلم الشيطان أهنم الفرقة الناجية ،وأن من عداهم
مرشكون ومبتدعون وضالون.
أال ختف أنت ورفاقك أن تكونوا من الذين صور اهلل تعاىل دهشتهم يوم القيامة
رشار
عند معاينة جهنم وأهلها ،فقالَ ﴿ :و َقا ُلوا َما َلنَا َال ن ََرى ر َج ًاال ُكنها َن ُعدُّ ُه ْم م َن ْاألَ ْ َ
َاه ْم س ْ
َت َعن ُْه ُم ْاألَ ْب َص ُار ﴾ [ص ،]63 ،62 :وقال يف مشهد
خر ًّيا َأ ْم زَ اغ ْ
(َ )62أ هخت َْذن ُ
اب ْ َ
مج ُع ُك ْم
وهنُ ْم بس َيام ُه ْم َقا ُلوا َما َأ ْغنَى َعنْ ُك ْم َ ْ
آخرَ ﴿ :ونَا َدى َأ ْص َح ُ
األع َْراف ر َج ًاال َي ْعر ُف َ
َاهل ُ ُم اهللهُ ب َر ْمح ٍَة ا ْد ُخ ُلوا ْ
رب َ
ون (َ )48أ َهؤُ َالء ا هلذي َن َأ ْق َس ْمتُ ْم َال َين ُ
اجلَنه َة َال
َو َما ُكنْتُ ْم ت َْستَ ْك ُ
ف َع َل ْي ُك ْم َو َال َأ ْنتُ ْم َحتْزَ ُن َ
ون﴾ [األعراف]49 ،48 :
َخ ْو ٌ
تب إىل ربك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ واعلم أن أول عبوديتك هلل ،احرتامك خللق
اهلل ،وتقديرك لقناعاهتم؛ فلهم من العقول مثل عقلك ،وهلم من الورع ما ال يقل عن
ورعك؛ فدعهم وما اختاروا ألنفسهم ،وإن شئت أن تسلك طريق الدعوة وهداية
اخللق إىل اهلل ،فهناك املاليني الذين ال يصلون وال يزكون وال هيتمون بأي شعرية من
شعائر الدين؛ فاذهب إليهم ،وادعهم إىل رهبم ،فذلك أجدى لك عند اهلل ،وأنت حينها
داعية هداية ال داعية ضالل.
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ال تكن لسانا للظلمة
أهيا الرفيق العزيز . .سمعتك البارحة ،وأنت ختطب الناس عىل ذلك املنرب
الرشيف ،وتستشهد يف حديثك عن عزة اإلسالم وعدله بأولئك الظلمة الذين مكن اهلل
هلم يف األرض ،ليمألوها عدال وهداية ونورا ،لكنهم مألوها فسادا وظلام وجورا،
وكان وا أعظم احلجب التي حالت بني البرشية ،وبني التعرف عىل اإلسالم الصحيح
اخلالص الذي مل تشبه الشوائب.
أال تعلم ما قال نبيك  فيهم ..أمل يذكر أهنم من أصحاب امللك العضوض
الذين مل خيلفوه يف دينه خالفة صاحلة ،وإنام حولوه أفيونا للمسلمني ،وللشعوب التي
حيكموهنا.
أمل تسمع قوله ( :اخلالفة ثالثون عام ًا ،ثم يكون امللك العضوض)( ،)1وقد
صدق التاريخ قوله  ، حيث انتقل احلكم يف اإلسالم بعد الثالثني إىل كرسوية
وقيرصية ال ختتلف عام كانت عليه فارس والروم ،وغريها من املاملك؟
فلم مل تسم األشياء بأسامئها؟ ..ومل مل تقل للعامل والناس أمجعني :إن أولئك
املستبدين الظلمة الذين ورثوا احلكم عن آبائهم وأجدادهم ال يمثلون اإلسالم ،فليس
يف اإلسالم كرسوية وال قيرصية ،وليس يف اإلسالم حكم وراثي ،وليس يف اإلسالم
استبداد بالسلطة ،وال انفراد هبا.
وليس املال يف اإلسالم ملك لذلك اخلليفة الذي تثني عليه ،وتعترب من الكرماء
األجواد ،وهو يعطي من بيت مال املسلمني كل من مدحه بقصيدة ،أو تزلف إليه بخرب،
أو أضحكه بنكتة يف نفس الوقت الذي يرهق فيه كواهل الرعية بالرضائب وأنواع

( )1سنن الرتمذي 436 /4 :سنن أيب داوود ،36 /5 :مسند امحد ج  5ص ..221
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اإلتاوات ،فهل هذا من اإلسالم ،وهل هذه هي الرمحة والعدالة التي جاء األنبياء عليهم
السالم للدعوة إليها؟
إن كنت تكذب قويل؛ فاطرح اجللباب الذي ورثته عن آبائك وأجدادك وبيئتك،
واقرأ الدين بعقلك قبل أن تقرأه بعقول غريك ،وابحث يف كتب التاريخ التي تعتمدها،
لرتى اجلرائم التي ارتكبها أولئك الذين أصبحت لساهنم الناطق الذي يمدحهم من
غري أن ينال منهم أي جائزة.
لقد رأيتك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ وأنت تتحدث عنهم كل حني بذلك الثناء
العريض مثل الذي يضع يف كعبة قلبه الكثري من األصنام ،وال يمكن أن يرى الكعبة
بجامهلا وصفائها وطهرها ،من يمأل قلبه باألصنام.
فخذ معولك ،وحطمها كام كان رسول اهلل  يفعل ،ويقول أثناء حتطيمه هلا:
احل ُّق َوزَ َه َق ا ْلبَاط ُل إ هن ا ْلبَاط َل ك َ
احل ُّق َو َما
َان زَ ُهوق ًا﴾ (االرساءَ ﴿ )81 :جا َء ْ َ
﴿ َجا َء ْ َ
ُي ْبدئُ ا ْل َباط ُل َو َما ُيعيدُ ﴾ (سبأ)49 :
بتلك العصا التي حتطم هبا األصنام ،يمكنك أن تسري يف الطريق الصحيح لتفهم
كلامت ربك املقدسة ،وتعرف نبيك املمتلئ بالطهر والعصمة وكل القيم النبيلة ،وعند
معرفتك هلام تعرف ورثته احلقيقيني ،وأهنم ليسوا أولئك احلكام الظلمة املستبدين الذين
أساءوا لإلسالم ،ومألوه بالتخلف واالستبداد والظلم ..فدين اهلل يستحيل أن يمثله
ظامل أو مستبد.
وإن شئت أال تفعل ذلك ،فلك ذلك ،ولكن ليس لك احلق يف أن تذكر أولئك
الظلمة عىل منرب رسول اهلل  ، ويف بيوت اهلل التي أذن أن ترفع ،ويذكر فيها اسمه ،ال
اسم الفراعنة أو الشياطني.
يمكنك أن تذكرهم يف أسواق عكاظ وذي املجاز ،أو أن تشيد هبم يف احلانات
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واملالعب  ،لكن أن تذكرهم يف املساجد ،وتزاحم هبم األنبياء واألولياء ،وتدعو الناس
ألن جيعلوهم قدوة هلم؛ فتلك هي الطامة الكربى ،فالناس لن يسمعوا لكالمك فقط،
بل سيبحثون ويدرسون ليكتشفوا من هم أولئك الذين تشيد هبم ،وتدعو إليهم.
ال أدري ما أقول لك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ فأنا أعلم ثقل كالمي عىل سمعك،
وأعلم أنك ال تريد أن خترج من دين قومك ،لتدخل يف دين اهلل ،ولذلك تسارع إىل تلك
األصنام كل حني تلمعها وتطيبها ،لتشعر أنك ال تزال مع قومك ..وإن سمعت شخصا
يدعوك لتحطيمها رحت ختاطبه بام خاطبت به قريش رسول اهلل  ،أو رحت تقول له
ما قال قوم نوح عليه السالم خماطبني نبيهمَ ﴿ :ال ت ََذ ُر هن آهلَتَ ُك ْم َو َال ت ََذ ُر هن َو ًّدا َو َال ُس َواعًا
وث َو َي ُع َ
َو َال َي ُغ َ
َرسا ﴾ [نوح]23 :
وق َون ْ ً
وأنت كذلك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ والفرق بينك وبينهم أهنم اكتفوا بخمسة
أصنام ،لكنك مل تكتف بخمسة آالف صنم ،أو مخسامئة ألف صنم ،أو أكثر من ذلك..
كلهم ملتفون حول كعبة قلبك يزامحوهنا؛ فال ترى احلقائق إال بعد رؤيتك هلم ،وال
يمكن أن ترى احلقائق صافية وأنت تشاهدها من خالل مرائيهم اململوءة بالقذارة.
لست يائسا منك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ مع كل ما تقابل به نصائحي من شدة
وغلظة وعنف ،ألين أعلم أنك ال ختاطبني بذلك العنف ،وإنام ختاطب نفسك من
خاليل؛ فأنت مل تقتنع هبم أصال ،ولكنك خشية عىل نفسك من قومك ،فرحت تعبدهم
مثلام يعبدوهنم ،ولو أنك ختلصت من قومك ،وعلمت أن كل ما فوق الرتاب تراب،
هلان عليك أن ترميهم مجيعا يف املحرقة ،ليبقى قلبك خالصا لربك؛ فال يمكن أن يعرف
اهلل من مأل قلبه باألصنام.
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ال تغرنك الدموع
أهيا الرفيق العزيز ..ال تغرنك الدموع؛ فحتى التامسيح يمكنها أن تبكي ..وحتى
أولئك املمثلني املمتلئني بالقسوة يمكنهم أن يمألوا مآقي مشاهدهيم دموعا ،وكيف ال
يبكون وهم يعلمون أهنم سيقبضون أمواال كثرية ،وجاها عريضا من وراء تلك الدموع
التي سكبوها ،وضحكوا هبا عيل وعليك وعىل مجيع املشاهدين.
وهكذا فعل أولئك الذين تدافع عنهم من الظلمة ،فأنا كلام ذكرت لك جرائمهم
يف حق اإلنسانية ،والدماء التي سفكوها ،واألعراض التي انتهكوها ،رحت تنهاين
بورعك البارد عن نقدهم أو لومهم أو توبيخهم أو اإلنكار عليهم ،ثم حتكي يل قصصا
ال ختتلف عن تلك املسلسالت التي نشاهدها ،والتي قد نلتفت فيها للدموع ،وال نلتفت
ملا وراءها.
فهل تكفي تلك الدموع لغسل خطاياهم وجرائمهم؟ ..وهل جعل اهلل الدموع
وسيلة إلبراء الذمم؟ ..وبذلك فإن القاتل ليس حمتاجا ألن يدفع دية القتيل ،وال ألن
يقدم رقبته ليقتص منه ،بل يكفيه أن يذكر القتيل ،ثم يبكي ،ويردد بعض كلامت الثناء
عليه ،مثلام فعل معاو ية الذي احتال عىل عقلك وعقول املاليني بتلك الدموع التي كان
يسكبها أمام حاشيته ،ويسكب معها أضعاف أضعافها دماء.
ال زلت أذكر ثناءك عليه عندما قصصت عيل بكاءه عىل اإلمام عيل ،واعتربت
تلك الدموع صكا برباءته من كل احلروب التي قام هبا يف وجهه ..لقد ذكرت يل ما رواه
املغرية أنه قال :ملا جاء خرب قتل عيل إىل معاوية جعل يبكي ،فقالت له امرأته :أتبكيه وقد
قاتلتَه؟ فقال( :وحيك إنك ال تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم)()1

( )1البداية والنهاية ( ) 133 / 8

79

وهكذا ذكرت يل أنه ملا دخل رضار بن ضمرة عليه ،فقال له ـ معاوية ـ :صف يل
عليا؟ فقال له :أ وتعفيني من ذلك؟ فقال :ال أعفيك .فقال( :كان واهلل بعيد املدى،
شديد القوى ،يقول فصال ،وحيكم عدال ،يتفجر العلم من جوانبه ،وتنطف احلكمة من
نواحيه ،يستوحش من الدنيا وزهرهتا ،ويستأنس بالليل ووحشته .كان واهلل غزير
العربة ،طويل الفكرة ،يقلب كفه ،وخياطب نفسه ،ويناجي ربه ،يعجبه من اللباس ما
خشن ،ومن الطعام ما جشب ،)..وبعد أن وصفه بام وصفه به من القيم النبيلة
واألخالق العالية ،والتي مل تلفت إليها مجيعا ،وإنام انبهرت بام ذكره الرواة من أن معاوية
بعد أن سمع ذلك الوصف (وكفت دموعه عىل حليته فنشفها بكمه ،واختنق القوم
بالبكاء)()1

حسبت أن ذلك البكاء شافعا له عند اهلل ،وأهنا مسحت كل تلك احلروب
وقد
َ
التي خاضها ،وتلك التحريفات الكربى التي أصاب هبا اإلسالم يف قلبه بتحويل احلكم
فيه إىل كرسوية وقيرصية ،وحتويل حقائقه إىل لعبة بني أيدي امللوك يقربون من شاءوا
من العلامء ،ويذبحون من شاءوا.
وهكذا ذكرت يل ،وأنت متأثر تكاد تبكي دموع احلجاج بن يوسف ،عندما
حرضته الوفاة ،وأنه قيل له حينها :أال تتوب؟ فقال( :إن كنت مسيئ ًا فليست هذه ساعة
التوبة ،وإن كنت حمسن ًا فليست ساعة الفزع)( ،)2وأنه دعا حينها وقال( :اللهم اغفر يل
فإن الناس يزعمون أنك ال تفعل)( ،)3وقد تصورت أن ذلك كاف لغسله من مجيع
اجلرائم ،ليبعث كيوم ولدته أمه.

( )1الستيعاب  ،107 :3حلية األولياء ..84 :1
( )2حماضرات األدَبء () 495/4
( )3اتريخ دمشق ( . )82/4والبداية والنهاية ()138/9

80

وهكذا ذكرت يل ،عندما حدثتك عن جرائم عبد امللك بن مروان ،وأنه مل يكتف
بقتل آالف األبرياء ،عرب والته مثل احلجاج وغريه ،بل راح إىل الكعبة يرميها باملنجنيق،
لكنك مل تلتفت لذلك ،وكأن الكعبة ومعها تلك األلوف الذين قتلوا ال قيمة هلم عندك.
وعندما عاتبتك يف ذلك ذكرت يل بتأثر شديد ما رواه األصمعي عن أبيه عن
جده قال :خطب عبد امللك يوما خطبة بليغة ثم قطعها وبكى بكاء شديدا ثم قال :يا
رب إن ذنويب عظيمة ،وإن قليل عفوك أعظم منها ،اللهم فامح بقليل عفوك عظيم
ذنويب ..وأنه عندما بلغ احلسن البرصي ذلك بكى وقال :لو كان كالم يكتب بالذهب
لكتب هذا الكالم (.)1
وهكذا ذكرت يل عندما حدثتك عن هارون الذي قسم الدولة اإلسالمية بني
ولديه ،وكيف تسبب ذلك يف فتنة عظمى ،ال نزال نعيش آثارها ..لكنك مل تبال بكل
ذلك القتل والدماء ،وإنام رحت تذكر يل دموعه التي أرستك..
لقد قلت يل موبخا :دعك يا رجل ..فمن أنت ومن هو ..ماذا قدمت ..وماذا
قدم ..أمل تسمع قصته مع الفضيل بن عياض ،وكيف ذكر الرواة أنه (بكى بكاء شديدا
حتى غيش عليه)( )2عندما سمعها.
وهكذا رحت حتكي يل حكايات الدموع التي ُضحك هبا عليك ،وعىل مجاهري
الناس الذين ال يلتفتون للضحية الذي بكى جسده دماء ،وإنام يلتفتون لدموع القاتل،
التي رسعان ما يمسحها ،ويعود إىل هلوه ولعبه ،وخيطط بعدها جلرائم جديدة.
ولو أنك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ عدت إىل كالم ربك املقدس ،وإىل األوصاف التي

( )1البداية والنهاية)81 /9( ،
( )2املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ()150 /9
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ذكر هبا املنافقني وكوهنم يتصورون أهنم مع جرائمهم من الصاحلني ،لدلك ذلك عىل
املوازين ا لرشعية التي تزن هبا األعامل واملواقف ،لقد قال اهلل تعاىل يف وصفهمَ ﴿ :وإ َذا
ون َأال إ ههنُ ْم ُه ُم املُْ ْفسدُ َ
ق َيل َهل ُ ْم ال ُت ْفسدُ وا يف األَ ْرض َقا ُلوا إن َهام ن َْح ُن ُم ْصل ُح َ
ون َو َلك ْن ال
َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ [البقرة ،]11:وهكذا هؤالء الذين مألوا األرض فسادا ،لكنهم بدموعهم
خيدعونك وخيدعون اجلامهري بالظهور بمظهر الصاحلني.
وهكذا قال تعاىل يف الذين بنوا مسجد الرضار ،وما أكثر مساجد الرضار التي
ني
رض ًارا َو ُك ْف ًرا َو َت ْفري ًقا َب ْ َ
بنيت يف تاريخ وجغرافية املسلمنيَ ﴿ :وا هلذي َن هاخت َُذوا َم ْسجدً ا َ
املُْؤْ مننيَ َوإ ْر َصا ًدا ملَ ْن َح َار َب اهللهَ َو َر ُسو َل ُه م ْن َقبْ ُل َو َليَ ْحل ُف هن إ ْن َأ َر ْدنَا إالّ ْ
هلل
احلُ ْسنَى َوا هُ
َي ْش َهدُ إ ههنُ ْم َلكَاذ ُب َ
ون﴾ [التوبة]107:
وهكذا قال تعاىل يف حق تلك اخلدع التي خيدعونك وخيدعون اجلامهري هبا:
ون إالّ َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
ون اهللهَ َوا هلذي َن آ َمنُوا َو َما َخيْدَ ُع َ
﴿ ُخيَاد ُع َ
ون﴾ [البقرة.]9:
وهكذا نبهنا رسول اهلل  إىل أن العربة ليست بتلك احلركات التمثيلية التي قد
تؤدى يف الصالة وغريها ،وإنام العربة بالسلوك األخالقي الذي يشمل احلياة مجيعا؛
فقال( :خي رج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم اىل قراءهتم شيئا ،وال
صالتكم اىل صالهتم شيئا ،وال صيامكم اىل صيامهم شيئا ،يقرأون القرآن حيسبون أنه
هلم وهو عليهم ال جتاوز صالهتم تراقيهم ،يمرقون من االسالم كام يمرق السهم من
الرمية)( ،)1وقال( :يرث هذا القرآن قوم يرشبونه رشب اللبن ،ال جياوز تراقيهم)()2

أظن أن هذه النصوص املقدسة كافية ـ أهيا الرفيق العزيز ـ لرتاجع نفسك،
وتراجع مواقفك ،حتى ال ُحت رش مع الظلمة الذين تدافع عنهم كل حني ،وتنسى أولئك

( )1رواه مسلم وابو داود وابو عوانة.
( )2رواه أبو نصر السجزي يف االَبنة والديلمي..
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املستضعفني املقهورين الذين مل جيدوا من األدباء أو املؤرخني أو وعاظ السالطني من
يسجل دموعهم التي ال ُت كفكف ،والتي قد ختتلط بدمائهم ،والتي متتلئ بغصص
املظلومية واالحتقار التي تسبب فيها من ترفع من شأهنم ،وحتاول أن تطهر صورهتم
التي ال يمكن أن تطهرها مياه البحر مجيعا ،فكيف بتلك الدموع التي ال ختتلف عن
دموع التامسيح.
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ال تبحث عن رىض الناس
أهيا الرفيق العزيز ..رأيتك قبل فرتة قريبة تطالع كتابا عن كيفية كسب
األصدقاء ..وهو كتاب مجيل ،وفيه أفكار كثرية طيبة ،أنصحك وأنصح نفيس بالتزامها،
فاملؤمن ـ كام قال  ـ (إلف مألوف ،وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف)( )1وقال( :إن
أقربكم مني جملس ًا أحاسنكم أخالق ًا املوطئون أكناف ًا الذين يألفون ويؤلفون)()2

لكني رأيتك ـ يف سلوكك وعالقاتك ـ تأخذ الكتاب بكل ما فيه ،وال يصح أن
تفعل ذلك ،فالكتاب من تدوين برش يصيب وخيطئ ،والعاقل هو الذي يميز بني
الصواب واخلطأ ،ويمد يده إىل الورود ،ويتجنب األشواك التي حتيط هبا ،فقد تكون
أشواكا سامة.
وهذا ما دعاين إىل كتابة هذه الوصية إليك ،وإىل نفيس قبلك ..فقد رأيتك
جيوزها العقل ،وال الرشع ،وال حتى أولئك
تستعمل أساليب يف املداراة واأللفة ال ّ
الذين تريد أن تصادقهم ،ولو عىل حساب احلقيقة.
فاحلقيقة هي الصديق األول الذي عليك أن تصاحبه ،وتدمن عىل صحبته،
وجتعلها رفيقك الدائم يف كل جملس جتلس فيه ،أو أي حمل تذهب إليه ..ذلك أهنا متثل
احلق سبحانه وتعاىل ..وهو أول صاحب ،وأعظم صاحب ،وأدوم صاحب ،وأرحم
صاحب ،وأمجل صاحب ..فكيف حتاول إرضاء غريه بإسخاطه؟ ..وكيف تريد أن
تكسب غريه ،وخترسه؟
أال تعلم ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أين وإياك ممتحنان يف هذه احلياة الدنيا بمثل هذه
( )1رواه أمحد ( )400 /2ويف ( ،)335 /5الفردوس للديلمي ( )77 /4برقم ()6549
( ) 8املوطئون أكنافا :األكناف مجع كنف وهو اجلانب واملراد الذين يلني جانبهم إلخواهنم..
( )2رواه الرتمذي ( ، )2018وقال :حديث حسن ،وصححه ابن حبان ()1917
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األمور ،لريى اهلل ومالئكته ورسله وكل يشء اجلهة التي متيل إليها قلوبنا ..هل متيل إىل
احلق ،وحترص عليه ،وتضحي يف سبيله بكل يشء ،حتى بعالقاهتا القريبة والبعيدة ،أم
متيل إىل أهوائها ،فتتقلب كام تتقلب الكرة يف أرجل الصبية؟
وحينها حيصل هلا ما حصل لذلك العاقل املرشك الذي قرأ القرآن الكريم،
وأعجب إعجابا شديدا بجامله ،بل رأى فيه اإل عجاز عينه ،وكان يف إمكانه حينها لو آثر
احلق ،أن يصيح ملء صوته من اديا به ..لكنه عندما فكر وقدر ،رأى أنه لو صاح بذلك،
فسيخرس مجيع أصدقائه ،ولن تبقى له حينها تلك املكانة االجتامعية التي تبوأها بني
قومه ..ولذلك راح يرضيهم عىل حساب احلق.
ال شك أنك قرأت قصته يف القرآن الكريم ،فقد قال اهلل تعاىل خماطبا يل ولك
ت َل ُه َم ًاال َممْدُ و ًدا ()12
ت َوحيدً ا (َ )11و َج َع ْل ُ
حتى ال نكون مثلهَ ﴿ :ذ ْرين َو َم ْن َخ َل ْق ُ
ت َل ُه َمتْهيدً ا (ُ )14ث هم َي ْط َم ُع َأ ْن َأزيدَ ( )15ك هَال إ هن ُه ك َ
َان آل َياتنَا
َو َبننيَ ُش ُهو ًدا (َ )13و َم ههدْ ُ
ف َقده َر (ُ )19ث هم ُقت َل
عَنيدً ا (َ )16س ُأ ْره ُق ُه َص ُعو ًدا ( )17إ هن ُه َف هك َر َو َقده َر (َ )18ف ُقت َل َك ْي َ
ْرب (َ )23ف َق َال إ ْن
َكيْ َ
استَك َ َ
رس (ُ )22ث هم َأ ْد َب َر َو ْ
ف َقده َر (ُ )20ث هم َن َظ َر (ُ )21ث هم َعبَ َس َو َب َ َ
َه َذا إ هال س ْح ٌر ُيؤْ َث ُر ( )24إ ْن َه َذا إ هال َق ْو ُل ا ْلبَ َرش ([ ﴾ )25املدثر]25 - 11 :
وهلذا هنانا اهلل تعاىل أن نجامل أحدا أيا كان عىل حساب احلقيقة ،فقالُ ﴿ :ق ْل إ ْن
ك َ
جت َار ٌة
وها َو َ
رت ْفتُ ُم َ
َان آ َباؤُ ُك ْم َو َأ ْبنَاؤُ ُك ْم َوإ ْخ َوا ُن ُك ْم َو َأزْ َو ُ
اج ُك ْم َوعَش َري ُت ُك ْم َو َأ ْم َو ٌال ا ْق َ َ
َخت َْشو َن كَساد َها ومساكن تَر َضوهنا َأحب إ َلي ُكم من اهلله ورسوله وجه ٍ
اد يف َسبيله
َ َ
َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ََ َ ه ْ ْ َ
ْ
ََ ُ
يت اهللهُ ب َأ ْمره َواهللهُ َال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسقنيَ ﴾ [التوبة]24 :
رت هب ُصوا َحتهى َي ْأ َ
َف َ َ
وأخربنا فوق ذلك ذلك كله بأن احلق ثقيل ،وأن االلتزام به مكلف ،ألن أكثر
اخل لق ينفرون منه ،وال حيبون إال من يرضيهم عىل حسابه ،قال تعاىلَ ﴿ :أ ْم َي ُقو ُل َ
ون به
احل ِّق َو َأ ْكثَ ُر ُه ْم ل ْل َح ِّق كَار ُه َ
احل ُّق َأ ْه َوا َء ُه ْم َل َف َسدَ ت
ون (َ )70و َلو ا هتبَ َع ْ َ
جنه ٌة َب ْل َجا َء ُه ْم ب ْ َ
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َاه ْم بذكْره ْم َف ُه ْم عَ ْن ذكْره ْم ُم ْعر ُض َ
ون ﴾
الس َام َو ُ
ات َو ْاألَ ْر ُض َو َم ْن فيه هن َب ْل َأ َتيْن ُ
ه
احل ِّق َو َلك هن َأ ْكثَ َر ُك ْم ل ْل َح ِّق كَار ُه َ
ون﴾
[املؤمنون ،]71 ،70 :وقالَ ﴿ :ل َقدْ جئْنَا ُك ْم ب ْ َ
[الزخرف]78 :
وقد قال  مؤكدا ذلك( :احلق ثقيل مر ،والباطل خفيف حلو ،ورب شهوة
ساعة تورث حزنا طويال)( ،)1وقال اإلمام عيل( :احلق كله ثقيل ،وقد خيففه اهلل عىل
أقوام طلبوا العاقبة فصربوا نفوسهم ،ووثقوا بصدق موعود اهلل ملن صرب واحتسب،
فكن منهم واستعن باهلل)()2

وهلذا قال رسول اهلل  ناصحا يل ولك( :ال ترضني أحدا بسخط اهلل ،وال
حتمدن أحدا عىل فضل اهلل ،وال تذمن أحدا عىل ما مل يؤتك اهلل ،فإن ما رزق اهلل ال يسوقه
إليك حرص حريص ،وال يرده عنك كراهية كاره ،وإن اهلل بعدله وقسطه جعل الروح
والفرح يف الرىض واليقني وجعل اهلم واحلزن يف الشك والسخط)()3

وقد أعطى رسول اهلل  من نفسه املثل األعىل عىل ذلك ،فقد خرج من عباءة
قومه الذين كانوا يقدرونه ويعظمونه ويسمونه الصادق األمني ..لكنه مل يعبأ بكل ذلك
املديح  ،وآثر أن يدعى ساحرا وجمنونا ،عىل أن يدعى صادقا أمينا ..ما دام احلق هو الذي
دعاه لذلك ،فاحلق أحق أن يتبع.
ومع كل تلك التضحيات التي قدمها يف سبيل اهلل خاطبه اهلل تعاىل بقوله:
ْت ب َام َأنْزَ َل اهللهُ م ْن كت ٍ
َاب
ت َو َال َتتهب ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم َو ُق ْل آ َمن ُ
استَق ْم ك ََام ُأم ْر َ
﴿ َفل َذل َك َفا ْد ُع َو ْ
ت ألَعْد َل َب ْينَ ُك ُم اهللهُ َر ُّبنَا َو َر ُّب ُك ْم َلنَا َأع َْام ُلنَا َو َل ُك ْم َأع َْام ُل ُك ْم َال ُح هج َة َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ُم اهللهُ
َو ُأم ْر ُ

( )1مكارم األخالق.2661 / 371 / 2 :
( )2حتف العقول.142 :
( )3رواه الطرباين يف الكبري ،انظر :ختريج أحاديث اإلحياء = املغين عن محل األسفار (ص)1713 :
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جي َم ُع َبيْنَنَا َوإ َليْه املَْص ُري﴾ [الشورى ،]15 :وقال لهُ ﴿:ق ْل َه ُل هم ُش َهدَ ا َء ُك ُم ا هلذي َن َي ْش َهدُ َ
ون
َْ
ين
َأ هن اهللهَ َح هر َم َه َذا َفإ ْن َشهدُ وا َف َال ت َْش َهدْ َم َع ُه ْم َو َال َتتهب ْع َأ ْه َوا َء ا هلذي َن ك هَذ ُبوا بآ َياتنَا َوا هلذ َ
ون ب ْاآلخ َرة َو ُه ْم ب َر ِّهب ْم َي ْعد ُل َ
َال ُيؤْ منُ َ
ون ﴾ [األنعام]150 :
وهكذا فعل األنبياء عليهم الصالة والسالم الذين واجهوا أقوامهم بكل قوة،
ومل يرضخوا ملطالبهم ،وال تنازلوا عن مبادئهم ،بل كان احلق ديدهنم الذي ضحوا يف
سبيله بكل يشء ،حتى بأقرب الناس إليهم.
وهكذا كان ورثتهم من أئمة الدين واألولياء والصاحلني ،وقد قال اإلمام عيل
متحدثا عن نفسه ( :واهلل لو أعطيت األقاليم السبعة بام حتت أفالكها ،عىل أن أعيص اهلل
ٍ
ٍ
يف ٍ
شعرية ما فعلتّ ،
ورقة يف فم جرادة،
عيل من
نملة أسلبها ُجلب
وإن دنياكم ألهون ه
ٍ
ولذة تبقى)()1
لعيل ونعيم يفنى
ما ّ
وقال للحارث بن حوط ،الذي التبس عليه األمر ،فلم يدر من يريض ومن
يسخط( :إنّك امرؤ ملبوس عليكّ ،
احلق تعرف
إن دين اهلل ال ُي ْعرف بالرجال ،فاعرف ّ
أهله)()2

خيف عىل املرتادين ،ولو ّ
وكان يقول( :لو ّ
أن
احلق مل َ
أن الباطل َخ ُلص من مزاح ّ
ٌ
ضغث،
ألسن املعاندين ولكن يؤخذ من هذا
ّ
احلق َخ ُلص من َل ْبس الباطل ،انقطعت عنه ُ
ٌ
ضغث ،فيمزجان فهنالك يستويل الشيطان عىل أوليائه ،وينجو الذين سبقت
ومن هذا
هلم من اهلل احلسنى)()3

وهكذا عانى ابنه اإلمام احلس ني من أولئك الذين يرضون الناس بسخط اهلل،

( )1هنج البالغة ،اخلطبة.222:
( )2هنج البالغة ،احلكمة..262:
( )3هنج البالغة ،اخلطبة..50:
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ويريدون أن يتبعوا احلق من غري أن يقدموا أي تضحية يف سبيله ،وقد روي أن رجال
من أهل الكوفة كتب إليه يقول( :يا س ّيدي أخربين بخري الدنيا واآلخرة) ،فكتب إليه:
(بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أما بعد ،فإن من طلب رىض اهلل بسخط الناس كفاه اهلل أمور
الناس ،ومن طلب رىض الناس بسخط اهلل وكله اهلل إىل الناس والسالم)()1

ّ

وقد رضب من نفسه وأهل بيته املثل األعىل يف ذلك ،حيث ترك مجيع اخللق يف
سبيل اهلل ،ولسان حاله يردد تلك األبيات املنسوبة لرابعة أو إبراهيم بن أدهم (:)2
اخللق ُط ّر ًا يف هواكا
تركت َ
ُ

َ
العيال لكي أراكا
وأيتمت
ُ

احلب إرب ًا
ولو ق هطعتني يف
ّ

ملَا مال الفؤا ُد إىل سواكا

وهكذا قال الزاهد العابد أويس القرين ـ ذلك الذي برش به رسول اهلل  وأثنى
عليه ـ ( :إن األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر مل يدع للمؤمن صديقا ،نأمرهم باملعروف
فيشتمون أعراضنا ،وجيدون عىل ذلك أعوانا من الفاسقني ،حتى واهلل لقد رموين
بالعظائم ،وأ يم اهلل ال أدع أن أقوم فيهم بحقه)()3

وهكذا قال بعض العلامء حيدث عن نفسه ،وعن فتنة التصنيف التي قد تكون
حجابا دون العامل وبث احلقيقة التي يؤمن هبا( :عجبت من حايل يف سفري وحرضي
مع األقربني مني واألبعدين ،والعارفني واملنكرين ،فإين وجدت بمكة وخراسان
وغريمها من األماكن أكثر من لقيت هبا موافقا أو خم الفا ،دعاين إىل متابعته عىل ما يقوله،
وتصديق قوله ،والشهادة له ،فإن كنت صدقت فيام يقول وأجزت له ذلك كام يفعله

( )1االختصاص  ،225أمايل الصدوق ..168 - 167
( )2وهي من األبيات اليت ينسبها الكثري من اخلطباء لإلمام احلسني مع أهنا يف احلقيقة ليست له ،ولكن معناها صحيح النسبة إليه ،بل
هو أوىل الناس هبا ،ولذلك ال حرج على من ينسبها إليه( ،انظر :أضواء على ثورة احلسني ،السيد الشهيد حممد الصدر ،حمقق  :الشيخ
كاظم العبادي الناصري ،هيئة تراث السيد الشهيد الصدر ،النجف األشرف ،ص 102و)103
( )3االعتصام للشاطيب)32 /1( ،
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أهل هذا الزمان؛ سامين موافقا ،وإن وقفت يف حرف من قوله أو يف يشء من فعله سامين
خمالفا ،وإن ذكرت يف واحد منها أن الكتاب والسنة بخالف ذلك وارد ،سامين خارجيا،
وإن قرأت عليه حديثا يف اإليامن سامين مرجئا ،وإن كان يف األعامل ،سامين قدريا ،وإن
كان يف املعرفة سامين كراميا ،وإن كان يف فضائل أهل البيت سامين رافضيا ،وإن سكت
عن تفسري آية أو حديث فلم أجب فيهام إال هبام ،سامين ظاهريا ،وإن أجبت بغريمها،
سامين باطن يا ،وإن أجبت بتأويل ،سامين أشعريا ،وإن جحدهتام ،سامين معتزليا ،وإن كان
يف السنن مثل القراءة ،سامين شافعيا ،وإن كان يف القنوت سامين حنفيا ،وإن كان يف
القرآن ،سامين حنبليا ،وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من األخبار إذ ليس
يف احلكم واحلديث حماباة قالوا :طعن يف تزكيتهم ..ثم أعجب من ذلك أهنم يسمونني
فيام يقرؤون عيل من أحاديث رسول اهلل  ما يشتهون من هذه األسامي ،ومهام وافقت
بعضهم عاداين غريه ،وإن داهنت مجاعتهم ،أسخطت اهلل تبارك وتعاىل ،ولن يغنوا عني
من اهلل شيئا ،وإين مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر اهلل الذي ال إله إال هو وهو
الغفور الرحيم)()1

وهكذا اعترب الغزايل من (شغل نفسه بطلب رضا الناس عنه وحتسني اعتقادهم
فيه) مغرورا ،ألنه (لو عرف اهلل حق املعرفة علم أن اخللق ال يغنون عنه من اهلل شيئ ًا؛
وأن رضره ونفعه بيد اهلل وال نافع وال ضار سواه ،وأن من طلب رضا الناس وحمبتهم
بسخط اهلل سخط اهلل عليه وأسخط عليه الناس ،بل رضا الناس غاية ال تنال ،فرضا اهلل
أوىل بالطلب)()2

هذه نصيحتي إليك أهيا الرفيق العزيز ..وما هيون تطبيقها لك ويل هو ترديدنا

( )1النص لعبد الرمحن بن أيب عبد هللا بن بطه( ،تويف  470ه ) ،وهو منقول بتصرف من االعتصام للشاطيب ()28 /1
( )2اإلحياء.350 /4 :
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لقوله تعاىلَ ﴿ :و ُقل اع َْم ُلوا َف َس َ َريى اهللهُ ع ََم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َواملُْؤْ منُ َ
ون﴾ [التوبة..]105 :
فهذه اآلية الكريمة تصور الواقع بكل دقة ..فنحن واخللق مجيعا جالسون عىل خشبة
امل رسح ..وكل من ذكرهم اهلل تعاىل يشاهدنا ويرانا ..ونحن خمريون بأن نريض اهلل
ورسوله واملؤمنني ،حني نؤدي أمجل األدوار ،أو أن نكتفي برؤية أولئك األصدقاء
الذين نخشى أن نخرسهم  ،فلذلك نضحي باحلقيقة يف سبيلهم ،وحينها نكون أسوأ
املمثلينن أولئك الذين يؤدون أقذر األدوار يف أخطر فلم سينامئي يرتبط به مصرينا
األبدي.
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ال ختف أن يقطع رأسك
أهيا الرفيق العزيز ..مايل كلام حدثتك عن مواجهة الباطل ،والداعني إليه ،رحت
تتحسس رأسك ،وتردد عيل ما قال ذلك اجلبان:
أال ال تلوماين عىل اجلبن إنّني

أخاف عىل فخاريت أن حتطام

ولو أنّني أبتاع يف السوق مثلها

إذا شئت ما باليت أن أتقدّ ما

أو قول اآلخر:
يقول يل األمري بغري نصح

تقدم حني جدّ بنا املراس

ومايل ّ
إن أطعتك من حياة

ومايل بعد هذا الرأس راس

أو قول اآلخر:
تشجعني عريس وقد علمت
باتت ّ

أن الشجاعة مقرون هبا العطب

ّ
أضل اهلل سعيهم
للحرب قوم

إذا دعتهم إىل مكروهها وثبوا

ولست منهم وال أهوى فعاهلم

ال اجلدّ يعجبني منهم وال اللعب

أو قول ذلك الذي رؤي فارا من املعركة ،فقرئ عليه قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َل ْن
َينْ َف َع ُك ُم ا ْلف َر ُار إ ْن َف َر ْر ُت ْم م َن املَْ ْوت َأو ا ْل َقتْل َوإ ًذا َال ُمتَته ُع َ
ون إ هال َقل ًيال﴾ [األحزاب]16 :؛
فراح يقول هلم( :ذلك القليل أطلب)
هل تريد أن تكون كهؤالء اجل بناء ..وأين هم اآلن ..وهل أغنى عنهم جبنهم
شيئا ..وهل تظن أنك خمتلف عنهم ..وأن اخللود الذي مل يكتب هلم سيكتب لك؟
ثم بعد هذا ـ أهيا الرفيق العزيز ـ هل هناك حمل لرأيس ورأسك أفضل من أن
حيصل له ما حصل لتلك الرؤوس الطاهرة التي ُقدمت عىل مذبح احلقيقة والعدالة،
وهي تبتسم؟
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أمل تعلم ما حصل لرأس حيي بن زكريا ،ذلك النبي الطاهر املمتلئ باحلنان
والرمحة ..لقد كان اإلمام احلسني كثري احلديث عنه ،وقد ذكر أصحابه أنه مل يكن يدع
وجل ّ
ّ
أن رأس حييى بن زكر ّيا
مكانا إال ويردد فيه قوله( :من هوان الدنيا عىل اهلل عزّ
أهدي إىل بغي من بغايا بني إرسائيل)()1

ّ

وكأنه كان يف تلك اللحظات يتحدث عن رأسه التي رشفها اهلل تعاىل بأن تصري
قربانا للحقيقة والعدالة ،وأن تصري دماؤه وجراحه الكثرية رمزا للبطولة والثبات
والشجاعة يف مقارعة الباطل ..فلذلك ال ختف عىل رأسك ،فإنه لو قطع يف هذا السبيل،
فسيلتحق بمثل تلك الرؤوس الطاهرة التي قدمت كل ما لدهيا قربانا هلل تعاىل.
لقد عرض اإلمام احلسني عىل أصحابه ليلة عاشوراء أن هيربوا بأنفسهم ،حاملني
رؤوسهم معهم قبل أن جتتزها سيوف الظلمة ،لكنهم مل يفعلوا ..وأبوا ..وقالوا بلسان
مسلم بن عوسجة( :أنحن نخيل عنك ،بام نعتذر إىل اهلل يف أداء حقك؟ ال واهلل حتى
أطعن يف صدورهم برحمي ،وأرضهبم بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي ،ولو مل يكن معي
سالح أ قاتلهم به لقذفتهم باحلجارة ،ال واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل أنا قد حفظنا غيبة
رسول اهلل  فيك ،أما واهلل لو علمت أين أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذرى،
يفعل يب ذلك سبعني مرة ،ما فارقتك حتى ألقى محامي دونك ،فكيف ال أفعل ذلك
وإنام هي قتلة واحدة ،ثم هي الكرامة التي ال انقضاء هلا أبدا) ()2

وقالوا بلسان زهري بن القني( :واهلل لوددت أين قتلت ثم نرشت ثم قتلت ،حتى
أ قتل هكذا ألف مرة ،وإن اهلل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤالء الفتيان

( )1حبار األنوار .175 /14
( )2املرجع السابق.
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من أهل بيتك)()1

وكان هلم أسوة يف ذلك كله برسول اهلل  الذي مل يكن هيادن يف احلق ،وكان
مستعدا كل حلظة لكل أنواع القتل ،وقد قال يف ذلك( :والذي نفيس بيده ،لوال أن
رجاال من املؤمنني ال تطيب أنفسهم بأن يتخلفوا عني ،وال أجد ما أمحلهم عليه ،ما
ختلفت عن رسية تغزو يف سبيل اهلل ،ولوددت أين أقتل يف سبيل اهلل ،ثم أحيا ،ثم أقتل،
ثم أحيا ،ثم أقتل ثم أحيا ،ثم أقتل)()2

هذه ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أمارات العشق الصادق ..فدع عنك كل الدعاوى
الباطلة؛ فال يثبت حبه وعشقه ووالءه إال من باع نفسها كلها هلل ،ومل يكن كأولئك
اليهود الذين كذبوا عىل أنفسهم عندما ادعوا مراتب مل يصلوها؛ فاختربهم اهلل تعاىل
ت
بقولهُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن َها ُدوا إ ْن زَ ع َْمتُ ْم َأ هن ُك ْم َأ ْول َيا ُء هلله م ْن ُدون النهاس َفت ََمن ُهوا املَْ ْو َ
يم بال هظاملنيَ ﴾ [اجلمعة:
إ ْن ُكنْتُ ْم َصادقنيَ (َ )6و َال َيت ََمن ْهو َن ُه َأ َبدً ا ب َام َقده َم ْ
ت َأ ْيدهي ْم َواهللهُ َعل ٌ
]7 ،6
ثم بني خفة عقوهلم يف ترك ذلك العرض الذي قدم هلم ،فقالُ ﴿:ق ْل إ هن املَْ ْو َت
ون منْ ُه َفإ هن ُه ُم َالقي ُك ْم ُث هم ُت َر ُّد َ
ا هلذي تَف ُّر َ
ون إ َىل عَامل ا ْل َغيْب َو ه
الش َها َدة َفيُنَبِّئُ ُك ْم ب َام ُكنْتُ ْم
َت ْع َم ُل َ
ون ([ ﴾ )8اجلمعة]8 :
ويف مقابل هؤالء وصف املؤمنني الصادقني بقوله﴿ :م َن املُْؤْ مننيَ ر َج ٌال َصدَ ُقوا
َاهدُ وا اهللهَ َع َليْه َفمن ُْه ْم َم ْن َق ََض ن َْحبَ ُه َومن ُْه ْم َم ْن َينْتَظ ُر َو َما َبده ُلوا َت ْبد ًيال ﴾
َما ع َ
[األحزاب]23 :
لذلك أقول لك أهيا الرفيق العزيز ..أنت بني أمرين :بني أن تكف عن تلك

( )1املرجع السابق.
( )2رواه البخاري  ،187 / 13ومسلم رقم ()1876
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الدعاوى العريضة التي تنادي هبا يف كل حمل ..وبني أن تبذل نفسك يف سبيل احلق ،فال
ختاف يف اهلل لومة الئم ،فأول عالمات املحبة الصادقة هلل ،حمبة لقائه ،كام قال تعاىل﴿ :
ٍ
َم ْن ك َ
يم ﴾ [العنكبوت]5 :
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َان َي ْر ُجو ل َقا َء اهلله َفإ هن َأ َج َل اهلله َآلت َو ُه َو ه
وأمجل لقاء يمكن أن يتحقق لك مع اهلل هو أن تلقاه بعد أن هتبه كل ما متلك،
وأول ما متلك روحك التي بني جنبيك ،والتي هي له قبل أن تكون لك..
هذه هي رضيبة العشق احلقيقي الصادق ..فإن كنت مدعيا ،فال تتخط رقاب
الصديقني ،فقد قال سل طان العاشقني موبخا كل من يدعي هذه املراتب الرفيعة من دون
أن يشم رحيها:
هو احلب فاسلم باحلشا ما اهلوى سهل

فام اختاره مضنى به ،وله عقل

وعش خاليا فاحلب راحته عنا

وأوله

قتل

ولكن لدي املوت فيه صبابة

حياة ملن أهوى ،عيل هبا الفضل

نصحتك علام باهلوى والذي أرى

خمالفتي اخرت لنفسك ما حيلو

فإن شئت أن حتيا سعيدا ،فمت به

شهيدا ،وإال فالغرام له أهل

فمن مل يمت يف حبه مل يعش به،

ودوناجتناءالنحل ما جنت النحل

متسك بأذيال اهلوى واخلع احليا

وخل سبيل الناسكني وإن جلوا

وقل لقتيل احلب وفيت حقه

وللمدعي هيهات مالكحل الكحل

تعرض قوم للغرام ،وأعرضوا،

بجانبهم عن صحتي فيه واعتلوا

رضوا باألماين ،وابتلوا بحظوظهم،

وخاضوا بحاراحلب ،دعوى ،فام ابتلوا

سقم،

وآخره

لذلك أقول لك أهيا الرفيق العزيز ..ال تتحسس رأسك كثريا؛ فسيأيت اليوم الذي
يصبح فيه مثل تلك اجلامجم التي تراها يف املتاحف الطبيعية ..وما أمجل أن يكون حينها
مقطوعا يف سبيل احلق واحلقيقة ..حينها سيلتحق برأس حيي واحلسني وميثم وحجر..
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وكل تلك الرؤوس الطاهرة التي ال يزال أرجيها الطيب يمأل اآلفاق..
ليتك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ تشمه مثلام أشمه ،لتعلم أن أعظم هدية يقدمها اهلل
تعاىل لرؤوسنا أن يقبلها يف تلك الرؤوس املقطوعة ،واألشالء املمزقة.
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ال تطفف يف املوازين
أهيا الرفيق العزيز . .ال حتسبن ذلك التهديد الشديد الذي توعد اهلل به املطففني
يف امل وازين خاصا بالبقالني واجلزارين والعطارين ..بل هو يشملك أيضا ،ويشملني،
ويشمل الناس مجيعا ،ويف كل موقف يقفونه ،وعند كل شهادة يدلون هبا.
بل إن الوعيد املرتبط يب وبك أشد؛ فنحن قد اخرتنا أن نطلب العلم ،ونتحدث
فيه ،وجيلس بني أيدينا التالمذة ،ويستفتينا الناس ،وهم يأخذون دينهم ومواقفهم وأكثر
شؤون حياهتم من خالل ما ندعوهم إليه ،أو نشهد أمامهم به..
فلذلك كان تطفيفنا بالنسبة هلم أخطر من تطفيف البقالني ..فالبقال قد ينقص
من طعامهم حبة ،أما نحن فقد هنوي عىل دينهم وحياهتم بمعاولنا ،فال تقم بعدها
حلياهتم قائمة.
ربام مل تفهم عني ما أقصد بالضبط ،ولذلك سأرشح لك من خالل بعض ما رأيته
منك ..وال حتسبني أجتسس عليك ،أو أتتبع عوراتك ،فمعاذ اهلل أن أفعل ذلك ..ولكني
ـ بحكم الصداقة التي جتمع بيننا ـ كنت حريصا عليك؛ فاملؤمن مرآة أخيه ،وكاليدان
تغسل إحدامها األخرى.
لقد رأيتك يف تلك األيام اململوءة بالفتن ،وأمام مجع من الناس ،جلسوا إليك
منصتني يطلبون شهادتك وموقفك مما حيدث يف البالد اإلسالمية من دمار وخراب
وسفك دماء ،وكان يف إمكانك أن تكون حكيام ،وأن تشهد هلل ،وأن تذكر احلقيقة
بجميع جوانبها ..لكنك أبيت ذلك ،ال خوفا من اهلل ،وإنام خوفا من احلضور ،ألنك
تعلم أهنم قد يضعونك بسبب موقفك يف القائمة السوداء التي تقيض عىل سمعتك
بينهم.
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لقد رحت تدعو إىل الفتنة ،وقتل الرئيس ،وكل من حييط به ،وقتل العسكر الذي
حيميه ،والرشطة التي حتمي املوالني له ..لكنك عندما سئلت عن أولئك امللوك
املستبدين الذين كانوا وراء ما حيصل من فتن ،رحت تتملق هلم ،وتثني عليهم،
وتعتربهم من السائرين عىل سنن النبوة ،وأنت تعلم ما فعلوه بامل األمة وأعراضها،
وتعلم قبل ذلك أهنم أول اخلونة لشعوهبم ..وتعلم أن تلك األموال التي وضعوها يف
خزائن عدوهم ،كان يمكنها أن تسد كل مسغبة ،وتصلح كل مفسدة.
أنا أعلم األدلة التي تستند إليها؛ فأنت تذكر يل أن ذلك احلاكم ظامل ،وأن من حق
الشعب أن يثور عليه ..وقد ال أخالفك يف هذا ،ولكني أخالفك يف ذلك التطفيف الذي
جعلك تدين اللص الذي رسق بيضة واحدة ،وتسكت عن اللص الذي رسق شعبا

كامال ..وهذا هو التطفيف بعينه ..بل هذه هي شهادة الزور التي توعد رسول اهلل 
من يقوم هبا بالوعيد الشديد.
ثم إنك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ ال تطفف يف مواقفك فقط ،بل تطفف يف أحكامك
أيضا؛ حيث أنك تصنف ذلك الشعب الذي وقف مع حاكمه ظاملا ،وتصنف الذي
وقف ضده مظلوما ،وتضع اجلندي الذي حيمي بلده يف خانة املجرمني ،وتضع املرتزق
الذي جاء من بالد بعيدة ليقتل الناس ضمن خانة املجاهدين ..تفعل كل ذلك من غري
أن جتري حتقيقا ،وال أن تسمع شهادة ..فهل هكذا يكون القضاء؟
أليس من العجب أن يمكث املحققون يف قضية قتل واحدة ،عرشات األشهر
يبحثون ويتداولون ،و ُي سمح للمتهمني باالستئناف ..بينام أنت حتكم بأحكامك ويف
حلظات معدودة ،ويف قضايا ترتبط بعرشات اآلالف من القتىل..وليس لك من دليل
سوى تلك القنوات التي ت نفخ نار الفتنة أو أولئك العلامء الذين سكتوا عن اللصوص
الكبار ،وراحوا يفتون بتدمري مدن اللصوص الصغار.
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أليس هذا كله تطفيف يف املوازين ..أم أنك ترى أن البقال واجلزار والعطار،
سيوقف يوم احلساب ألجل النقري والقطمري ..وال توقف أنت الذي حكمت عىل
شعوب كاملة ،وسكت عىل شعوب أخرى ،مع أن اجلرائم واحدة.
ليس ذلك فقط ـ أهيا الرفيق العزيز ـ تطفيفك يف املوازين ..فأنا أراك يف كل حني
تضع معايري خمتلفة لوزن القضايا ..الواقعة منها والتارخيية ..وقد سمعتك مرة تدين
احلروب الصليبية ،وجرائمها يف حق املسلمني ..وسمعتك يف نفس اليوم تربر حرق
املتوكل لعاصمة جورجيا ،وحرقه مخسني ألفا من سكاهنا ،واعتربت ذلك نرصا
لإلسالم..
فهل هذه شهادة هلل ،أم شهادة للشيطان ،أمل تسمع قول ربكَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َمنُوا
جير َمنه ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم ع ََىل َأ هال َت ْعد ُلوا اعْد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب
ُكو ُنوا َق هوامنيَ هلله ُش َهدَ ا َء با ْلق ْسط َو َال َ ْ
للته ْق َوى َوا هت ُقوا اهللهَ إ هن اهللهَ َخب ٌري ب َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [املائدة]8 :؟
وهكذا رأيتك تتعامل مع كلامت ربك املقدسة؛ فأنت حتمل تنزيلها عىل تأويلك
وفهمك ،وتلزم غريك به ،بل تبدع من خيالفك فيه ،مع علمك بأن الذين ختالفهم ال
يقلون عن الذين يوافقونك؛ فهل أنزل اهلل عليك من الفهم ما مل ينزل عىل غريك؟ ..ومل
مل تتواضع ،وتعترب ذلك فهمك ،ثم تكل فهوم غريك لربك الذي حياسبهم ويدينهم،
ويصنفهم كيف يشاء؟
وهكذا رأيتك تتعامل مع هدي نبيك؛ فأنت تصحح من أحاديثه ما يتناسب مع
مزاجك ،وتضعف ما ال يتناسب معه ،ثم ترمي املخالفني لك هبجران السنة ،والتزام
البدعة ،وأنت تعلم أهنم يف مواردهم ومصادرهم مل يطبقوا سوى ما وصلهم من السنة
التي يعتقدون صحتها ،فهم يسريون عىل ما هداه إليه علمهم.
وهكذا رأيتك تتعامل مع املسلمني؛ فتقسمهم إىل طوا ئف وأحزاب ،تلقيها مجيعا
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يف النار ،وكأنك مالك خازن النريان ،وكأن اهلل تعاىل وكلك بأن جتيب جهنم عندما يقال
ول َه ْل من مز ٍ
هلاَ ﴿ :هل ا ْمت َ ْ
َألت َو َت ُق ُ
يد﴾ [ق]30 :
ْ َ
وهكذا رأيتك تتعامل مع طائفتك التي تغض الطرف عن عيوهبا ،بل حتوهلا
عيوهبا حماسن ،وتستعمل كل ما لديك من قدرات لكتامن ما ال تطيق عالجه من ثغراهتا،
لكنك يف نفس الوقت حتول من حبة املخالفني لك قبة ،وتنرش ما شاء لك اهلوى من
فضائحهم وعيوهبم ،وال تسرتها عليهم ،أو تدعو اهلل أن هيدهيم سواء السبيل.
هذه بعض املشاهد التي رأيتها منك أهيا الرفيق العزيز ..واعذرين ألين ذكرهتا
لك ،فلو مل أفعل ذلك لكنت من املطففني يف املوازين؛ فال حيق يل أن أوجه نصائحي
ووصاياي لألبعدين ،وأترك األقربني ،وقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َأنْذ ْر عَش َريت َ
َك ْاألَ ْق َربنيَ
رب عَ َل ْي َها َال ن َْس َأ ُل َك رزْ ًقا ن َْح ُن
الص َالة َو ْ
﴾ [الشعراء ،]214 :وقالَ ﴿ :و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك ب ه
اص َط ْ
ن َْرزُ ُق َك َوا ْل َعاقبَ ُة للت ْهق َوى ﴾ [طه]132 :
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ال تقف ما ليس لك به علم
ف َما َل ْي َس َل َك به ع ْل ٌم
أهيا الرفيق العزيز ..لو أنك تأملت قوله تعاىلَ ﴿ :و َال ت َْق ُ
َان َعنْ ُه َم ْسئُ ً
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأو َلئ َك ك َ
وال ﴾ [اإلرساء ]36 :خلففت عن
إ هن ه
الس ْم َع َوا ْلبَ َ َ
عقلك محل تلك األسفار الكثرية التي ينوء هبا ظهره ،والتي ال مصدر هلا إال الظن
املجرد.
فهي يف عقلك مثل ذلك الطع ام الكثري الذي يمأل معدتك من غري أن يكون له
أي نفع جلسدك ،بل هو جمرد ثقل كبري ،تعاين مجيع أجهزتك من هضمه وامتصاصه ،ثم
ال يكون بعد ذلك إال شحوما زائدة تشوه منظرك ،ومتأل حياتك باألمراض.
وهكذا الطعام الذي تدخله عىل عقلك من غري أن تعرف مصدره ،وال منافعه
أو مضا ره ،فإنه يومهك بالري والشبع ،وجيعلك بني الناس كاملنتفخ بالعلوم ،لكنك يف
حقيقتك لست سوى جائع مريض بالبدانة؛ فال تزيدك تلك العلوم إال علال وأمراضا
وإرهاقا.
لذلك كانت الرياضة حال جلسدك وعقلك ..فكالمها حيتاجان إىل طرح الزوائد؛
فرياضة اجلسد تزيل الشحوم التي ترهقك وتشوهك ،ورياضة العقل بالتأمل والتفكري
والتدبر تزيل كل تلك التي تومهتها علوما ،وهي ليست سوى جهل مركب.
لست أدري هل فهمت عني ـ أهيا الرفيق العزيز ـ ما قصدت ،أم مل تفهم ..ولذلك
سأذكر لك بعض مصادرك ومواردك ،لعلنا مجيعا ،نكتفي بام ينفعنا ،وندع ما يرضنا
حتى نلقى اهلل ،وعقولنا سليمة ،وقلوبنا طاهرة ..فال يمكن للقلوب أن تتطهر والعقول
مدنسة.
لقد سمعتك قبل أيام تتحدث عن أهل الكهف الذين ذكرهم القرآن الكريم،
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وكان يف إمكانك أن تكتفي بام ذكره ،ففيه من العرب ما يفيدك يف دنياك وأخراك ..لكنك
خشيت أن ييسء احلضور بك الظن ،ويتومهوا أنه ليس لك من العلم بام حدث
ألصحاب الكهف إال بام ذكره القرآن الكريم ،وتكون بذلك مساويا للعوام ..فلذلك
رحت تتفنن يف ذكر تفاصيل أعدادهم وأسامئهم ومكاهنم وزماهنم ،وتروي الروايات
الكثرية يف ذلك ،حتى أصيب احلضور باالنبهار لعلومك الكثرية ،والتي ال سند هلا إال
الظن املجرد.
ولو أنك عدت للقرآن الكريم ،وتأملت قوله تعاىلَ ﴿ :س َي ُقو ُل َ
ون َثال َث ٌة َراب ُع ُه ْم
ون َمخ َْس ٌة َساد ُس ُه ْم َك ْلبُ ُه ْم َر ْمج ًا با ْل َغ ْيب َو َي ُقو ُل َ
َك ْلبُ ُه ْم َو َي ُقو ُل َ
ون َسبْ َع ٌة َو َثامنُ ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم ُق ْل
َر ِّيب َأ ْع َل ُم بعده هت ْم َما َي ْع َل ُم ُه ْم إ هال َقل ٌيل َفال ُمتَار فيه ْم إ هال م َرا ًء َظاهر ًا َوال ت َْستَ ْفت فيه ْم
من ُْه ْم َأ َحد ًا﴾ (الكهف ، )22:لفهمت أن اهلل تعاىل لو علم حاجتك ملعرفة عددهم
لذكره؛ فكيف تستدرك عىل اهلل ما مل يذكره ،ومن غري سلطان ،وال حجة إال الظن
املجرد ،وأنت تعلم أن الظن أكذب احلديث.
وهكذا لو عدت إىل القرآن الكريم يف إخباره عن مدة لبثهم يف الكهف ،لعلمت
أن البحث يف ذلك ال جيدي من دون مصادر موثوقة معصومة ،حتى ال متأل ذاكرتك
وعقلك بتلك األكاذيب التي متليها عليك الظنون ،فقد قال تعاىلَ ﴿ :و َلبثُوا يف ك َْهفه ْم
َث َال َ ٍ
الس َام َوات َو ْاألَ ْرض
ث مائَة سننيَ َوازْ َدا ُدوا ت ْس ًعا (ُ )25قل اهللهُ َأ ْع َل ُم ب َام َلبثُوا َل ُه َغيْ ُ
ب ه
رص به َو َأ ْسم ْع َما َهل ُ ْم م ْن ُدونه م ْن َو ٍّيل َو َال ُي ْرش ُك يف ُحكْمه َأ َحدً ا﴾ [الكهف،25 :
َأ ْب ْ
]26
وهكذا دعانا القرآن الكريم إىل التحري والتدقيق ..فالعربة ليس يف أن تكثر
علومنا ومعارفنا ،ولكن العربة يف أن يكون ما نعرفه صحيحا ،حتى ال تغري جيوش
اجلهل عىل ما لدينا من علوم ،فتقيض عليها.
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وهذا هو خطر تلك املعارف التي نمأل هبا عقولنا ،والتي أمالها علينا أولئك
املدنسون باألهواء ،حيث أهنا مل تستعمر فقط مداركنا العقلية ،وإنام استعمرت مداركنا
الوجدانية ،وتسللت بعدها إىل سلوكنا وأخالقنا ،وهذا ما جعلنا نزاحم احلقائق
باجلهل ،ونخلط اليقني بالظن ،ونمأل بعد ذلك عقولنا شحوما زائدة ،متأله باألمراض.
لست أدري هل فهمت قصدي ـ أهيا الرفيق العزيز ـ بعد هذا املثال أم ال ..وإن
مل تفهمه ..فاطرح عىل عقلك هذا السؤال ،واجعله نوعا من الرياضة التي تطهره مما قد
يؤذيه.
الشك أنك قبل قراءتك لتلك التفاسري الكثرية التي كنت تفخر بمطالعتها كل
حني ،كنت تقرأ القرآن الكريم ،وكنت تقرأ سورة يوسف ،وكنت أراك وأنت شاب
يافع متتلئ حبا هلا ،وإعجابا بيوسف عليه السالم الذي كان عندك مثاال للطهر والعفاف
وكل األخالق النبيلة..
لكني بعد ذلك مل أعد أراك تذكره ..بل إين سمعتك مرة تنقل من أقوال املفرسين
عنه ما أساء إليه أعظم إساءة ،والشك أن ذ لك قد رسى لوجدانك ،فتغريت تلك
الصورة اجلميلة لذلك النبي الكريم يف نفسك بعد أن زامحتَها بتلك الصور التي رسمها
لك املفرسون ،ومن املصادر التي اختلطت فيها احلقيقة بالزيف ،واليقني بالظن.
نعم أنت اآلن يف نفسك تتصور أنك أكثر علوما ..لكن احلقيقة ليست كذلك..
بل أنت اآلن أكثر شحوما ..وحتتاج إىل رياضات تأملية كثرية لتطرحها عنك ،وختلص
عقلك منها ،فقد رست إليه أمراضها ،وجعلته يفكر بطريقة غري التي جبل إليها.
أنت اآلن ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أسري لتلك الكتب التي سقطت عليك ،وراحت
ختنقك ،ومتنعك من أن ترى احلقيقة ،ألنك ختاف إن رأيتها أن تتبخر أكثر تلك العلوم
التي تباهي هبا ،وتتوهم أنك تتميز هبا عن سائر الناس.
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ليس ذلك فقط ـ أهيا الرفيق العزيز ـ ما أردته بوصيتي هذه ..بل هناك ما هو
أخطر منها ..فأنا أراك ترتك تطبق قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْعتَص ُموا ب َح ْبل اهلله َمجي ًعا َو َال َت َف هر ُقوا
ني ُق ُلوب ُك ْم َف َأ ْصبَ ْحتُ ْم بن ْع َمته إ ْخ َوانًا﴾
ت اهلله َع َليْ ُك ْم إ ْذ ُكنْتُ ْم َأعْدَ ا ًء َف َأ هل َ
ف َب ْ َ
َوا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َ
[آل عمران ،]103 :لتطبق ما أشار إليه قوله تعاىل يف حديثه عن أولئك ﴿ا هلذي َن َف هر ُقوا
دين َُه ْم َوكَا ُنوا ش َي ًعا﴾ [األنعام]159 :
أتعلم سبب ذلك ..إنه واضح أهيا الرفيق العزيز ..وهو أنك مل تلتمس احلقيقة
من أهلها ،وإنام التمستها من أعدائها ..لقد سمعتك تتهم تلك الفرقة الكريمة من فرق
املسلمني بالقول بتحريف القرآن من غري أن تتحرى ،وال أن تبحث ،وال أن تسافر إىل
بالدها ،وال أ ن تسأل علامءها ..بل اكتفيت بمصدرك اململوء باألهواء ،والذي مل يقصد
من رميها بذلك إال تشوهيها ..وكان يف إمكانك أن تتحرى ،وتبحث ،لكنك مل تفعل..
ألنك أنت أيضا رصت حتب تشوهيها..
واحلقيقة إذا خضعت لألهواء صارت كذبا ،وصارت شحوما زائدة ،وضارة،
ألنك يوم القيامة ست سأل عن تلك اجلرائم التي اقرتفتها بسبب تلك االهتامات التي
أرسلتها من غري أن تتحرى ،وال أن تتأكد ..بل كان قائدك الظن واهلوى..
وهكذا أهيا الرفيق العزيز رحت تتعامل مع كل القضايا ،فأنت تقرب املصادر
التي ختدم هواك ،وتبعد املصادر التي ختالفه ،مع أن اهلل تعاىل أمرك بالعدل ،وأن تتعامل
مع كل يشء بام يتطلبه من حتر وتدقيق وحتقيق ..وإال وقعت أسري هواك ..ومألت
عقلك بالقيود التي حتول بينه وبني إدراك احلقائق.
لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقال خماطبا نبيه املعصوم داود عليه السالمَ ﴿ ::يا َد ُاو ُد
إنها َج َع ْلن َ
احل ِّق َوال َتتهبع ْاهل َ َوى َفيُض هل َك َع ْن َسبيل
اح ُك ْم َب ْ َ
َاك َخلي َف ًة يف ا ْألَ ْرض َف ْ
ني النهاس ب ْ َ
اب َشديدٌ ب َام ن َُسوا َي ْو َم ْ
اهلله إ هن ا هلذي َن َيض ُّل َ
(ص)26:
احل َساب﴾ ّ
ون َع ْن َسبيل اهلله َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
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فإن كان داود عليه السالم ،وهو النبي الكريم ،يؤمر بذلك ،فكيف بنا نحن
املدنسني باألهواء ..لذلك راقب قلبك وعقلك عند كل خرب أو معلومة تفد إليهام ..فام
أكثر الفاسقني الذين لن يمألوا عقلك إال شحوما وسموما ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
ا هلذي َن آ َم ُنوا إ ْن َجا َء ُك ْم َفاس ٌق بنَ َبأٍ َفتَ َب هينُوا َأ ْن ُتصيبُوا َق ْوم ًا ب َج َها َل ٍة َفتُ ْصب ُحوا َ
عَىل َما َف َع ْلتُ ْم
نَادمنيَ ﴾ (احلجرات)6:
بعد هذا ،أهيا الرفيق العزيز أدعك لتامرس بعض الرياضة لعقلك ،فتمسح عنه
كل معلومة ال مصدر هلا ،وسرتى كيف تشعر بالسعادة والراحة ،ألن ثقل تلك العلوم
التي ينوء هبا عقلك هي ال تي منعته من التفكري السليم ،ذلك أن العقل املحارص
باألكاذيب لن هيتدي للحقيقة أبدا.
وال ختف إن رصت عاميا بعد ذلك ،فألن تلقى اهلل عاميا عاقال خري من أن تلقاه
عاملا جمنونا ..وألن تلقى اهلل وأنت بفطرتك النقية التي مل تدنسها القراطيس امللطخة
بالسموم ،خري من أن ت لقاه ،وأنت ممتلئ بكل أنواع اخلبث ..وأنت تعلم مصري اخلبث..
يث َب ْع َض ُه ع ََىل َب ْع ٍ
اخلب َ
اخلب َ
ض
جي َع َل ْ َ
فقد قال اهلل تعاىل﴿ :ليَميزَ اهللهُ ْ َ
يث م َن ال هطيِّب َو َ ْ
ارس َ
ون (( ﴾)37األنفال)
َف َ ْري ُك َم ُه َمجي ًعا َفيَ ْج َع َل ُه يف َج َهن َهم ُأو َلئ َك ُه ُم ْ َ
اخل ُ
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ال تيأس ..فاهلل موجود
أهيا الرفيق العزيز . .لقد رأيتك البارحة ،وأنت تشكو ما نزل بك من البالء إىل
الذي تعلم أنه ال يستطيع أن يفعل لك شيئا ،ألنه مثلك ،يداه كيديك أقل من أن متتد
لنفع نفسه ،فكيف متتد لنفعك؟
ولذلك دعك منه ..ودعك من اخللق مجيعا ..فهم مجيعا فقراء مستضعفون..
وارفع يديك إىل الذي يملك كل يشء ،وبيده ملكوت كل يشء ..وله األسامء احلسنى
التي متتد إليك كل حني لتتعلق هبا ،وتسري إىل اهلل من خالهلا ،لكنك ترتكها ،وتتعلق
بالرساب ،وبحبال األوهام التي ال متلك لك نفعا ،وال تدفع عنك رضا.
لقد سمعتك تذكر أن حالتك مستعصية ،وأن ما نزل بك ال يمكن حله ،وأن
كربك ال يمكن كشفه ..وأنت حمق يف ذلك ما دمت متد يديك إىل من هو أضعف منك..
لكنك لست حمقا يف ذلك إن أنت مددت يديك إىل من ال يعرف املستحيل ،ألنه عىل كل
يشء قدير.
وكيف ال متد يديك إليه ،وهو الذي توىل تدبريك يف مجيع أطوارك ،منذ ذلك اليوم
ت ب َر ِّب ُك ْم ﴾ [األعراف ،]172 :ووفقك فيه ملعرفته،
الذي خاطبك فيه بقولهَ ﴿ :أ َل ْس ُ
وغرس يف فطرتك االستنجاد به ..فهو مل خيلقك ،ومل يعرفك بنفسه ،ليرتكك ،وإنام
خلقك ليقبلك ..والشأن ليس يف قبوله لك ..فهو الكريم الذي ال يرد مقبال ..ولكن
الشأن يف إقبالك عليه ..فإن أقبلت إليه استقبلك ،وإن سعيت إليه آواك ،وإن
استنجدت به أنجدك ،وإن استغثت به أغاثك.
أمل تعلم أنه يف الوقت الذي مل يكن فيه أولئك الذين شكوت إليهم ..وكنت صبيا
صغريا ،ضعيفا ال متلك لنفسك شيئا ..كيف غرس الرمحة يف قلب والديك ،فحضناك
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وأطعامك ،ووفرا لك كل ما حتتاجه ،وأبعدا عنك كل ما يرضك ..هل حتسب أن والديك
مها اللذان قاما بذلك ..كال . .فهو الذي قام بذلك ..وما والدك إال واسطة رمحته،
وحبال كرمه ..فلذلك اشكره قبل أن تشكرمها ،وارجع إليه ،فالذي كفلك صغريا لن
يرتكك كبريا ..لكن برشط واحد ،وهو أن تبكي عليه كام كنت تبكي عىل والديك.
أمل تعلم ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أنه ليس املدبر لك وحدك ..بل هو املدبر للكون
مجيعا ..فام من ذرة من ذرات الكون إال وهي تسبح بحمده ،ومتد يدها إليه تطلب منه
أن يمدها بجوده وكر مه ..فلوال جوده ما رأيت موجودا ..ولوال كرمه ما رأيت شيئا..
فالكل فيض من فيوضات رمحته ،والكل مظهر من مظاهر أسامئه احلسنى ..أفيعجز من
يملك كل يشء ،أن يوفر لك ذلك الذي حزنت عليه ،وأسفت من أجله ،وامتأل قلبك
يأسا بسببه؟
لقد رأيت ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أنك تتعامل مع ربك ،كام تتعامل مع املستضعفني
من أمثالك ،فتتوهم أن املستحيل الذي وقفت أمامه حائرا ،هو أيضا مستحيل عىل
ربك ..ذلك مستحيل ،فربك عىل كل يشء قدير ..فقط جد لك إيامنا كإيامن موسى عليه
السالم ،وسرتى البحر كيف ُي شق أمامك ..فموسى عليه السالم مل ييأس عندما رأى
البحر أمامه والعدو وراءه ،وإنام قال بكل ثقة﴿ :إ هن َمع َي َر ِّيب َس َي ْهدين﴾ [الشعراء]62 :
وهكذا قال رسول اهلل  يف ذلك املوقف احلرج الذي مل يكن حيول بينه وبني
املرشكني املرتبصني احلاقدين سوى خيوط العنكبوت ..حينها قال بكل ثقة لصاحبه
الذي امتأل حزناَ ﴿ :ال َحتْزَ ْن إ هن اهللهَ َم َعنَا﴾ [التوبة]40 :
وأنت أيضا يمكنك أن تردد ذلك ،وحينها ستتنزل عليك مالئكة الرمحة ،لتمسح
عنك كل أسى ،وترد عنك كل أذى ،وختاطبك بكل حنان ،أنت ومن معك من
رشوا
الصادقني املستقيمني عىل رصاط اهلل ،وتقول لك وهلمَ ﴿ :أ هال َختَا ُفوا َو َال َحتْزَ ُنوا َو َأ ْب ُ
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اجلنهة ا هلتي ُكنْتُ ْم ُتوعَدُ َ
احليَاة الدُّ ْنيَا َويف ْاآلخ َرة َو َل ُك ْم ف َيها َما
ون ( )30ن َْح ُن َأ ْوليَاؤُ ُك ْم يف ْ َ
ب َْ
ت َْشتَهي َأ ْن ُف ُس ُك ْم َو َل ُك ْم ف َيها َما تَده ُع َ
ون (ُ )31نزُ ًال م ْن َغ ُفو ٍر َرحي ٍم﴾ [فصلت- 30 :
]32
وهكذا يمكنك أن تردد وأنت مريض ما ردده قبلك أيوب عليه السالم بكل
هدوء ،بعد أن يئس األطباء من شفائه ..لكنه سخر من يأسهم ألنه يعلم أنه ال وجود
الرض
للمستحيل ما دام اهلل موجودا ..ولذلك راح يردد بكل خشوع وثقةَ ﴿ :أ ِّين َم هسن َي ُّ ُّ
الرامحنيَ ﴾ [األنبياء]83 :
َو َأن َ
ْت َأ ْر َح ُم ه
وهكذا يمكنك أن تقتفي آثار زكريا عليه السالم ،وتطلب ما تشاء من الولد،
حتى لو ذكر لك األطباء ،أنه لن يكون لك ولد ..فقط اجعل قلبك واثقا يف اهلل كام كان
ْت َخ ْ ُري
قلب زكريا ،وسرتى العجائب ..لقد قال خماطبا ربهَ ﴿ :ر ِّب َال َت َذ ْرين َف ْر ًدا َو َأن َ
ا ْل َوارثنيَ ﴾ [األنبياء ، ]89 :وما إن دعا بتلك الثقة حتى تنزلت اإلجابة.
وهكذا يمكنك أن تفعل ما فعله يونس إذا التهتمك حيتان املصائب واملشاكل،
وأفرزت عليك إنزيامهتا القاتلة ..يكفي أن تشعر بأن لك إهلا يملكها ،ويملك التحكم
فيها  ،ويف كل يشء ..خاطبه بكل أدب وتواضع وذلة ،وردد ما ردده يونس عندما قال:
ْت م َن ال هظاملنيَ ﴾ [األنبياء ،]87 :وسرتى أن الذي
ْت ُس ْب َحان ََك إ ِّين ُكن ُ
﴿ َال إ َل َه إ هال َأن َ
است ََجبْنَا َل ُه َون هَجيْنَا ُه م َن
أجابه سيجيبك ال حمالة ،فقد قال واعدا لك ولكل املؤمننيَ ﴿ :ف ْ
ا ْلغ َِّم َوك ََذل َك ُننْجي املُْؤْ مننيَ ﴾ [األنبياء]88 :
وهكذا يمكنك إن استبد بك اجلوع ،وضاق عليك الرزق ،أن تفعل ما فعلته
مريم عليها السالم  ..وسرتى كيف يتنزل الرزق عليك من الغيب أو من اجليب ..من
القدرة أو من احلكمة ..وحينها إذا سألك زكريا عن مصدر رزقك ،فقل له بكل ثقة:
﴿ ُه َو م ْن عنْد اهلله إ هن اهللهَ َي ْرزُ ُق َم ْن َي َشا ُء بغ َْري ح َس ٍ
اب﴾ [آل عمران]37 :
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وهكذا يمكنك إن ضاقت بك األرض بسبب املجرمني وقطاع الطرق املحيطني
بك ،أن تلجأ إىل اهلل كام جلأ لوط عليه السالم ..وسرتى كيف تأتيك املالئكة ،وتقول
الص ْب ُح ب َقر ٍ
يب ﴾ [هود]81 :
الصبْ ُح َأ َليْ َس ُّ
لك ـ كام قالت له ـ ﴿ إ هن َم ْوعدَ ُه ُم ُّ
ال تيأس أهيا الرفيق العزيز ..فاهلل ما قص عليك قصص فضله لتتسىل هبا ،وإنام
قصها عليك لتتمثلها وتعيشها ..فالذي أكرمهم يمكن أن يكرمك ..والذي أنقذهم
يمكن أن ين قذك ..والذي تفضل عليهم يمكن أن يتفضل عليك.
ليس عليك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ سوى أن تتوجه إليه بصدق وثقة ..وحينها
ستضحك عىل تلك األنات التي أرسلتها أمام أولئك املستضعفني الذي ال يملكون
ألنفسهم حوال وال قوة.
هيا أهيا الرفيق العزيز ..قم ..فهو مل يرسل لك ذلك البالء إال لتذهب إليه ..فهو
حيب أن يسمع صوتك وأنت تناجيه ..وسرتى أن حالوة مناجاته وحدها تكفي لتغسل
قلبك من كل أدران الدنيا ،وخماوف اآلخرة.
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ال جتعل من الشفاعة شامعة
أهيا الرفيق العزيز . .لقد رأيتك ال تبايل بخصوماتك الكثرية مع اخللق ،فأنت ال
تبايل باستحاللك ألمواهلم وأعراضهم ،وكأن اهلل ما خلقهم إال كام خلق طعامك
ولباسك ومتاعك..
ورأيتك فوق ذلك تستنجد كل ما فعلت جريمة من جرائمك يف حقهم بنبيك،
لتطالبه بأن يشفع لك ،وتكتفي بذلك ،مع أن نبيك نفسه طالبك بأن تذهب إليهم
ليربئوا ذمتك يف الدنيا قبل أال تغني عنك أي شفاعة يف اآلخرة.
لقد شبهتك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ حني تفعل ذلك ،بذلك الصبي املشاغب الذي
خياصم زمالءه وأساتذته ،ثم حيرض والده ،ليرتجاهم مجيعا ،بأن يشملوه بعفوه ،ويبذل
يف ذلك الكثري من كرامته وحيائه ..وقد كان يف إمكانك أن تكون كذلك الصبي املجتهد
الطيب الذي يفخر به والده ،وال يطا َلب باحلضور إال لتكريمه عىل حسن تربيته لولده.
وهكذا أنت . .فبدل أن ترفع نفسك ملقام فرح رسول اهلل  بك ،واستقباله
لك ،حلسن حفظك لعهدك معه ،وحسن سريك يف خالفته له ..رحت تطالبه بأن يتدخل
لك عند أولئك الذين أسأت إليهم يف الدنيا ،فراحوا خياصمونك يف اآلخرة.
هذه هي احلقيقة ـ أهيا الرفيق العزيز ـ فال تتوهم ..فاهلل هو رب اآلخرة والدنيا..
وقوانني العدالة اإلهلية ال تتخلف ..ولذلك فإن خلصومك من االعتبار يف اآلخرة ما
جيعل هلم احلق يف الطعن يف كل حكم يصدر عليك إن أرض ذلك هبم ..ولذلك ترتفع
اخلصومات واللجاجات.
ال تتوهم أن هذا كالمي ..فأنا أضعف من أن أعرف الدنيا ،فكيف أعرف
اآلخرة؟  ..لكن هذا كالم ربك ،وال تبديل لكلامته ،فقد قال لك ويل ولكل اخللق،
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يم ل ْلغَاوي َن (َ )91وق َيل َهل ُ ْم َأ ْي َن
اجلح ُ
يصف هذا املشهد من مشاهد اآلخرةَ ﴿ :و ُب ِّرزَ ت ْ َ
َرص َ
َما ُكنْتُ ْم َت ْع ُبدُ َ
ون (َ )93ف ُك ْبكبُوا ف َيها ُه ْم
ْرصو َن ُك ْم َأ ْو َينْت ُ
ون ( )92م ْن ُدون اهلله َه ْل َين ُ ُ
خيتَص ُم َ
مج ُع َ
َاو َ
ون ( )96تَاهلله إ ْن
ون (َ )95قا ُلوا َو ُه ْم ف َيها َ ْ
يس َأ ْ َ
ون (َ )94و ُجنُو ُد إ ْبل َ
َوا ْلغ ُ
ُكنها َلفي َض َال ٍل ُمب ٍ
ني ( )97إ ْذ ُن َس ِّوي ُك ْم ب َر ِّب ا ْل َعا َملنيَ (َ )98و َما َأ َض هلنَا إ هال املُْ ْجر ُم َ
ون
(َ )99ف َام َلنَا م ْن َشافعنيَ (َ )100و َال َصد ٍيق َمحي ٍم (َ )101ف َل ْو َأ هن َلنَا ك هَر ًة َفنَ ُك َ
ون م َن
املُْؤْ مننيَ ([ ﴾)102الشعراء]102 - 91 :
ال شك أنك ستشمخ بأنفك ،وتقول يل :هذا مشهد من مشاهد الكفار
واملرشكني ..وأنا بحمد اهلل مؤمن موحد كابرا عن كابر..
وأنا لن أكذبك يف ذلك ..ولكني أذكر لك بأن بعض خصومك الذين أسأت
إليهم ،مل يكتف بخصومتك ،بل راح خياصم ربك بسببك ..فقد كنت تصور هلم كل
حني أنك ممثل للدين ،وأنك ال تقول إال احلق ..وال تفعل إال اخلري ..وعندما شكاك إىل
الناس راحوا يتهمونه ويربئونك ،ويعتذرون له بأنك رجل دين..
وقد جعله ذلك ينفر من الدين ،وكنت أنت سبب ذلك النفور ..ولذلك سيكون
خصمك . .ال عىل األموال التي سلبتها منه ..وال عىل استحالل غيبته وقذفه ..وإنام عىل
دينه الذي سلبته منه ،وربه الذي حجبته عنه.
فهل تتصور ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أن رسول اهلل  الذي كان حريصا عىل إيامن
الناس ،ويتأمل بكل ألوان اآلالم يف سبيل إ يصال الرسالة إليهم بيضاء نقية معطرة بأمجل
العطور ،يشفع لك لتدخل اجلنة ،ثم يدخل من تسببت يف إحلاده وجحوده إىل النار؟..
هل تتصور أن رسول اهلل  سيستقبلك ،وهو راض عنك بعد أن تسببت يف قتل فرد
من أمته ،ال قتل جسده ،وإنام قتل روحه؟
وليتك فعلت ذلك مع فرد أو فردين من الناس ..بل إن روائح ما فعلته
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انترشت ..وصار الناس يتحدثون ،واإلعالم يتحدث ..وكلهم يذكرون ما فعلت..
ويستشهدون به ال عىل جرائمك ،وإنام عىل جرائم الدين ..فقد كنت أنت عندهم مثاال
للدين ..وكانت جرائمك جرائم للدين.
ال أريدك أهيا الرفيق العزيز أن تيأس ..ولكني أريدك أن ترفع تلك الشامعة التي
استطلت هبا عىل اخللق ،حني جعلت من نبيك جمرد حمام ،وعن أسوأ اجلرائم..
ولذلك يمكنك بدل أن تبحث عن الشفعاء يف اآلخرة ،أن تبحث عن اخلصامء
يف الدنيا ،فرتضيهم ،ول و عىل حساب رشفك وكرامتك ..افعل مثلام يفعل ذلك الوالد
الذي يبذل ماء وجهه من أجل أن يريض املدير واألستاذ والتالميذ حتى يسمحوا
لولده..
فكذلك فافعل ..صح يف الناس ،ويف األسواق ،وأمام املنتديات بام كان يصيح
به ذلك املقدس الطاهر الذي صاح يف عرفات ،وأمام الناس مجيعا قائال( :أنا الذي
أسأت ،أنا الذي أخطأت ،أنا الذي مهمت ،أنا الذي جهلت ،أنا الذي غفلت ،أنا الذي
سهوت ،أنا الذي اعتمدت ،أنا الذي تعمدت ،أنا الذي وعدت ،أنا الذي أخلفت ،أنا
الذي نكثت ،أنا الذي أقررت)()1

وال تكتف بذلك ،بل اذهب وقبل رأس يد ورجل كل من أسأت إليه ،واطلب
منه أن يربئ ذمتك ،وابذل يف ذلك كل مالك ..فألن تلقى اهلل فقريا من املال ،خري من
أن تلقاه فقريا من احلسنات ..وألن تلقى اهلل وقد ُفضحت بني البرش خري من أن تلقاه
وقد ُف ضحت بني املالئكة واألنبياء واملرسلني واألولياء والصاحلني.
عندما تتخىل عن نفسك ،و تفعل ذلك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ وينترش عطر ما فعلته
بني الناس ،ستعود للدين هيبته واحرتامه ،وحينها ستُكرس تلك اجلدر التي كنت
( )1من دعاء عرفة لإلمام احلسني.

111

وضعتها لتحجب عن شمس اهلداية.
هذه أهيا الرفيق العزيز وصيتي إليك ..وأنت تعلم أين ال أنكر الشفاعة ،وكيف
أنكر ما ورد يف كلامت ريب املقدسة ..ولكني أدرك أيضا أن هذه الشفاعة وسيلة تدعو
إىل العمل الصالح ،وليست شامعة للمعايص واجلرائم ..وأنا أدرك أننا مهام عملنا ،فإن
التقصري البد أن يرسي ألعاملنا ..ولذلك تكون الشفاعة درءا لذلك التقصري.
أما أن نتكاسل ونتواكل ،ثم نطلب من الشفعاء أن يشفعوا لنا عند اهلل ..فإن
حالن ا حينها يشبه ذلك الصبي الكسول الذي ال يراجع درسا ،وال يراعي أدبا ،ثم حيرض
والده ،ليحوله من صف الراسبني إىل صف الناجحني ..وذلك لن يكون أبدا.
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ال تنشغل إال بعيوبك
أهيا الرفيق العزيز ..ال تشتغل إال بعيوبك؛ فلست من املالئكة الذين وكل إليهم
كتابة السيئات واملعايص ،وال من املوازين التي كلفت بوزهنا ..ولست أنت الديان الذي
يدين اخللق عليها ..أنت مل ُتكلف إال بمحاسبة نفسك ومعاقبتها وهتذيبها.
أما اخللق؛ فإن دورك ينتهي معهم بالنصيحة والدعوة واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،أما االشتغال بعيوهبم ،والبحث عن فضائحهم ونرشها وقذفهم هبا ،فلن
يطهر قلبك من أدرانه ،ولن يمحو من سجل سيئاتك ما أرتكبت يداك.
لقد اتفق عىل هذا كل العقالء والناصحني من األنبياء واملرسلني ،واألولياء
والصاحلني ..ولست أراك تسمعهم ،أو تبايل هبم ،مع أهنم مل يرتكوا وسيلة للنصح إال
استعملوها.
لقد خاطبك املسيح عليه السالم كام خاطبني ،وخاطب مجيع أولئك الغارقني يف
مستنقعات األحقاد التي جعلتهم ينشغلون بعيوب جرياهنم وأقارهبم وأصدقائهم عن
عيوهبم ،فقال ( :ال تنظروا إىل عيوب الناس كاألرباب ،وانظروا إىل عيوبكم كالعبيد،
إن الرجل يبرص القذاة يف عني أخ يه ،وال يبرص اجلذع يف عينيه ،وإنام الناس رجالن:
ً
ً
ومبتىل ،فامحدوا اهلل عىل العافية ،وارمحوا املبتىل)
معاىف
ومثله قال لنا رسول اهلل  يف وصيته أليب ذر( :ليحجزك عن الناس ما تعلم
من نفسك ..كفى باملرء عيبا أن يكون فيه ثالث خصال :يعرف من الناس ما جيهل من
نفسه ،ويستحيي هلم مما هو فيه ،ويؤذي جليسه فيام ال يعنيه) ،ثم قال( :يا أبا ذر ،ال عقل
كالتدبري ،وال ورع كالكف ،وال حسب كحسن اخللق)()1

( )1رواه الطرباىن ،والبيهقى ىف شعب اإلميان ،وابن عساكر عن أىب ذر ،جامع األحاديث ()261 /10
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وقال مبرشا باجلزاء العظيم ملن اكتفى باالهتامم بعيوبه( :طوبى ملَن شغله عيبه
عن عيوب الناس)()1

وقال موبخا من مل تردعه عيوبه عن النظر لعيوب الناس( :يبرص أحدكم القذى
يف عني أخيه ،وينسى اجلذع يف عينيه)()2

ومثلهام ،نطق مجيع احلكامء ،منبهني إىل خطورة األمراض املعدية التي تنتقل إلينا
عندما نرتك االهتامم بتصفية قلوبنا ،وكنس القاذورات عن أرواحنا ،لننشغل عن قاممتنا
بقاممة غرينا.
وقد قال أحدهم معربا عن ذلك( :يا ابن آدم ،إنك لن تصيب حقيقة اإليامن حتى
ال تعيب الناس بعيب هو فيك ،وحتى تبدأ بصالح ذلك العيب فتصلحه من نفسك،
وأحب العباد إىل اهلل َمن كان هكذا)
فإذا فعلت ذلك كان ُش ْغ َلك يف خاصة نفسك،
ُّ
تشوفك إىل ما حجب
تشوفك إىل ما بطن فيك من العيوب خري من ّ
وقال آخرّ ( :
عنك من الغيوب)
وقال آخر ،وهو يضع االحتامالت املختلفة ،والتي لن تربح منها إال اخلسارة
وضياع الوقت:
ْ
عبت قو ًما بالذي فيك مث ُله
فإن َ

أعور
فكيف يصيب َ
الناس من هو ُ

فيهم
وإن عبت قو ًما بالذي ليس ُ

رب
فذلك عند اهلل والناس أك ُ

وقال آخر متعجبا:
عجبت ملَن يبكي عىل موت غريه
ُ

ُد ُموعًا وال يبكي عىل موته َد َما

وأعجب من ذا أن يرى عيب غريه

عظيام ويف عينيه عن عيبه ع ََمى
ً

( )1رواه البزار ،ورواه احلكيم الرتمذي ()241/1
( )2رواه ابن املبارك (ص  ،70رقم  ،)212والبخارى ىف األدب املفرد ( ، )207/1وابن حبان ( ،73/13رقم ) 5761
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وقال آخر داعيا لك ألن تكون كذلك املريض الذي يشغله أمله عن آالم
اآلخرين:
املرء إن كان عاقالً ورعًا

أشغله عن عيوب غريه ور ُعه

كام العليل السقيم أشغله

عن وجع الناس ك ِّلهم وج ُعه

وقال آخر حمذرا لك من أن تصبح مرمى لسهام من تبحث عن عيوهبم ،ألهنم
لن يكفوا عن البحث عن عيوبك:
ال تلتمس من مساوي الناس ما َسرتوا

َ
رتا من مساويكا
فيهتك الناس س ً

واذ ُكر حماسن ما فيهم إذا ُذكروا

ب أحدً ا عي ًبا بام فيكا
وال تَع ْ

وقال آخر مذكرا لك باالكتفاء بمشاهدة الربامج التي تبثها قناتك ،ففيها الكفاية
لك عن برامج قنوات غريك:
قبيح من اإلنسان ينسى عيوبه
ٌ

ويذكر عيبًا يف أخيه قد اختفى

ولو كان ذا عقل ملَا عاب غريه

وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى

وقال آخر مبينا لك كيف ختاطب نفسك إن دعتك إىل البحث عن عيوب غريك:
إذا شئت أن حتيا ودينك سامل

ني
وح ُّظك موفور وعرضك َص ِّ ُ

لسانك ال تذ ُك ْر به عورة امرئ

ألس ُن
فك ُّلك عورات وللناس ُ

أبدت إليك مساوئًا
وعينك إن
ْ

فصنْها وقل يا عنيُ للناس أعنيُ
ُ

وقال آخر عندما سئل عن العالج الذي جعله يرتك الغيبة والتجسس وكل ما
يدفعه إىل البحث عن عيوب الناس( :لست عن حايل راضيًا ،حتى أتفرغ لذم الناس)،
ثم أنشد يقول:
لست أبكي لغريها
لنفيس أبكي ُ
َ

ُ
شاغل
لنفيس من نفيس عن الناس
َ

علمت مني ما أعلم من نفيس
وقال آخر ألخيه بعد أن ذكر له حبه له( :لو
َ
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علمت منك ما تعلم من نفسك ،لكان يل فيام
ألبغضتني يف اهلل) ،فقال له أخوه( :لو
ُ
أعلم من نفيس ٌ
شغل عن بغضك)
هذه أهيا الرفيق العزيز كلها خطابات يل ولك لننشغل بالبحث عن عيوبنا ،ما
ظهر منها ،وما استرت ،أما غرينا ..فنحن مل نكلف معهم بغري النصيحة والدعوة واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر.
وال يعني ذلك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ أن جتلس يف بيتك ،وهتتم فقط بنفسك،
فاألمر ليس كذلك ،فقد قال رسول اهلل ( :من أصبح ومهه غري اهلل عز وجل فليس
من اهلل يف يشء ،ومن مل هيتم للمسلمني فليس منهم)()1

ولذلك لك أن تقف يف وجه الظلمة واملستبدين وحمريف األديان ،فأنت مكلف
بمواجهتهم ونصحهم والتحذير منهم ،وقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وإ ْن َن َكثُوا َأ ْي َام َهنُ ْم م ْن َب ْعد
ع َْهده ْم َو َط َعنُوا يف دين ُك ْم َف َقات ُلوا َأئ هم َة ا ْل ُك ْفر إ ههنُ ْم َال َأ ْي َام َن َهل ُ ْم َل َع هل ُه ْم َينْت َُه َ
ون﴾ [التوبة:
]12
ولكن احذر أن تواجههم بنفسك وأحقادك ..بل واجههم باحلق ..فاحلق وحده
الوسيلة التي حيل لك استعامهلا يف مواجهة الباطل ،واملعروف وحده الوسيلة التي حيل
لك استعامهلا يف مواجهة املنكر.
واجه باطلهم برباهني احلق ..وواجه منكرهم بأنوار املعروف ..ولتكن ممثال
للحق يف مواجهتك بأخالقك وآدابك وسمتك ،فأنت مل تطالب بأن هتدي الناس ،وإنام
طولبت بدعوهتم ،وأنت مل تطالب باالنتصار ،وإنام طولبت ببذل اجلهد ..وأوله أن
جتاهد نفسك ،وتقوم بتطهريها من كل عيوهبا ..ذلك أن عيوهبا أكرب احلجب التي حتول
بينها وبني الدعوة للحق ،أو استامع اخللق له.
( )1رواه احلاكم يف املستدرك ()356/4
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ال تدنس دينك باألهواء
أهيا الرفيق العزيز ..دينك رأس مالك ،وفيه سعادتك وشقاؤك ..ومنه تصدر
مواقفك وسلوكاتك ..فحافظ عليه من فريوسات األهواء ،وسموم اآلراء ،وجراثيم
القيل والقال التي لو متاديت عليها ،فستحوله من [دين اهلل] إىل [دين البرش] ،واهلل أمرنا
أن نعرفه ونعبده ونسلك الطريق إليه من خالل دينه الذي رشعه ،ال من خالل األهواء
التي رشعناها ،أو رشعها األنداد الذين اختذناهم من دون اهلل.
أظن أنك قد فهمت قصدي . .ولعلك أيضا مقتنع به ..فكل يشء يدل عليه..
لكنك تأبى أن تقر با حلقيقة ،ال لعدم وضوحها ،أو عدم ما يدل عليها ،وإنام خلوفك من
قومك الذين أرسوك يف سجوهنم ،فرصت ال تفكر إال بعقوهلم ،وال تتحدث إال
بألسنتهم ،أما عقلك ،فقد وضعته يف األغالل ،ورميت به يف الزنازن ،وقيدته بجميع
القيود ،ومنعته من التفكري والبحث والنظر.
وأنا ال أريد أن أخرجك من قومك ،بل أريدك أن خترج أنت وقومك من ذلك
التيه الذي أوقعتم دينكم فيه ،حني ألصقتم به كل يشء ..حتى صار ثقيال جدا ..ال
يمكن لعاقل أن يقتنع بكل تلك االنحرافات التي زججتموها فيه رغم أنفه.
أجبني ـ أهيا الرفيق العزيز ـ عن عالقة دين اهلل بذلك االستبداد الذي مثله معاوية
ومثله من أصحاب امللك العضوض ،الذين جعلوا من عباد اهلل خوال هلم ولعشائرهم،

فبدلوا أن تسمى دولة اإلسالم باسم اإلسالم ،أو باسم مؤسسها حممد رسول اهلل 
تسمت بأسامء األمويني والعباسيني والعثامنيني ..وغريهم ممن تعرفهم ،وتعرف
جرائمهم.
هل يمكنك أن تقنع أحدا من الناس بعدالة اإلسالم ،وأنت جتعل معاوية رمزا
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من رموز اإلسالم ،ومقدسا من مقدساته ..مع علمك بام ورد فيه من نصوص مقدسة،
وأنه حيرف اإلسالم ،وحيوله من دين إهلي إىل دين برشي ..لكنك ال تبايل بأحاديث
رسول اهلل  ..وال تبايل بعدها بتلك العرت ة الطاهرة التي اتفقت عىل حتريفاته
وحذرت منها وضحت بكل يشء يف سبيل مواجهته..
أنت ال تبايل بكل ذلك ،وترىض أن يدنس الدين ومجيع قيمه يف سبيل احلفاظ
عىل شخص كان هو وأبوه وأمه وعشريته من أعظم املحاربني لرسول اهلل  ،ثم صار
من الطلقاء الذين تؤلف قلوهبم ،ثم فجأة ترتقي به املناصب دون أولئك السابقني،
ليتحول إىل امللك األول يف اإلسالم ..ولست أدري هل يمكن أن يقبل عقل يقرأ كالم
اهلل ،ويفهم أرسار العدالة اإلهلية أن يكون هناك ملك يف الدنيا؟
وليت األمر اقترص عىل معاوية وجرائمه يف حق اإلسالم ..فأنت تضع كل تاريخ
املسلمني ضم ن مقدسات اإلسالم ..فتجعل من كل ذلك اجلور واالستبداد والظلم
والتعسف ..وكل ذلك التخلف واالنحطاط قيام إسالمية ال يمكن لشخص أن يكون
مسلام يف تصورك دون أن يكون مسلام هلا ،ومسلام هبا ..ويستعمل كل األكاذيب يف
تربيرها.
دع عنك كل ذلك أهيا الرفيق العزيز ..فالدين اإلهلي مثل الثوب األبيض ال
يتحمل أدنى وسخ ..ومثل املاء الزالل يدنسه أي يشء يالمسه..
دينك أهيا الرفيق العزيز . .ال يمثله إال كتاب ربك املقدس ،ومعانيه اجلميلة التي
مل تلطخ بغبار القارئني ،ودنس الشارحني ،وخرافات األسطوريني ،وقساوة اإلرهابيني.
وال يمثله إال نبيك  صاحب اخللق العظيم الذي مل تدنسه تلك الروايات التي
نرشها البغاة ،والتي حولته من رسول إهلي ممتلئ بكل معاين اجلامل ،إىل رسول برشي،
يتناسب مع مزاج امللوك واألمراء واملستبدين.
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وال يمثله بعد ذلك كله إال الورثة الصادقون املخلصون الذي أوىص هبم ،ودعا
إىل ركوب سفي نتهم ،وحذر من مغاب عزهلم ،أو التفريط يف صحبتهم ،أو أخذ الدين
عن غريهم ،أو الوالء ألعدائهم ،أو النصب هلم.
هذه فقط مصادر الدين املقدس ..وهي من اجلامل بحيث تكفي ألن تعرض
للعامل إسالما مملوءا بالقيم الطاهرة النبيلة التي ترغبهم فيه ،وال تنفرهم منه.
وأنت بذلك اإل سالم ـ أهيا الرفيق العزيز ـ لن ختاف من أي إشكال يطرح عليك،
ويف أي مناظرة  ،فإن حدثوك عن التاريخ وجرائمه ذكرت هلم أن الدين ال عالقة له
بالتاريخ ..وأن اإلسالم أعظم من أن يمثله التاريخ ..وأنك مثلهم تنكر عىل ذلك
التاريخ ،وتسميه تاريخ املسلمني ،ال تاريخ اإلسالم ..مثله مثل تاريخ املسيحيني
واليهود وغريهم ،والذين يقرون أنه ال يمثل دينهم ..فالدين متثله مصادره املقدسة ال
التاريخ وال الرجال وال كل األهواء.
نعم أهيا الرفيق العزيز ..هذا هو الدين ..وال ختف بام خيوفك به قومك من عذاب
اهلل ،فاهلل ال يعذب إال من أضاف يف دينه ما ليس منه ،واهلل طلب منك أن تفهم الدين
من خالل كتابه ،ال من خالل ذلك الرتاث الذي اختلط فيه املقدس باملدنس ،والدين
باألهواء.
فكف عنك أهيا الرفيق العزيز الدفاع عن كل أولئك الذين قضيت عمرك تدافع
عنهم ،وأخلص دينك هلل ،وحطم كل األصنام ،واخرج من سجنك لرتى مجال الكون
ومجال خالقك ومجال دينك ومجال احلقائق التي دنستها األهواء ..وال يمكن أن تسرتد
مجاهلا إال بعد إزالتها ،ورفعها وتطهري الدين منها.
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ال تتثاقل إىل األرض
أهيا الرفيق العزيز ..ال تتثاقل إىل األرض ،فام هي إال كوكب كالكواكب ال
خيتلف عن الزهرة ،وال عن عطارد ،وال عن املشرتي ..هي فقط ُخلقت لتتناسب معك،
وتتناسب معها ،لكنك مل ختلق هلا . .فأنت ابن السامء ،نزلت منها لتعود إليها ،ومل تنزل
إليها لتدفن فيها.
نزلت إليها لتمتلئ باملعارف واملكارم ،ومل تنزل إليها لتمأل قلبك بحب الذهب
والفضة واجلواهر الكريمة ..فام هي إال حجارة من حجارة األرض ،وتراب من تراهبا..
وال يمكن ألحد يمأل قلبه وروحه ورسه وجيوبه بتلك احلجارة أن يسمو أبدا..
فاألرض ال تريد أن يرتفع أي يشء منها إىل السامء ..فلذلك لك اخليار بني أن متأل
جيوبك ذهبا ،أو متأل قلبك قيام.
أنت باخليار عىل هذه األرض التي نزلت إليها بني أن تسكن فيها ،وتسكن إليها،
وتسلم هلا كل ما عندك ،وتعيش ألجلها ،لتضمك يف األخري كام تضم الرتاب ..وبني
أن ترتفع عنها ،وال تتثاقل إليها ،وتكتفي منها ببلغتك التي تكفيك ألن تعيش ،وبزادك
الذي يكفيك لتكمل رحلتك ،وببيتك الذي يأويك طيلة سفرك ..وال تزيد عىل
حاجاتك منها ما يشغل قلبك عن رحلته ،أو روحك عن سموها ،أو حقيقتك عن
ترقيها يف املراتب التي أتيح هلا أن ترتقى فيها.
أال ترى أولئك الذين بنوا ما ال يسكنون ،ومجعوا ما ال يأكلون ،ومألوا حياهتم
بالزخارف الكاذبة ..كيف كانت هنايتهم؟
لقد قص القرآن الكريم عليك قصة قارون ..ذلك الذي اخترص احلياة يف تلك
الكنوز التي مجعها ،والزينة التي كان خيرج هبا كل حني ..لقد جعله كل ذلك يتثاقل إىل
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األرض إىل الدرجة التي مل تطق محله ،فخسفت به ..ومل تكن لتخسف به لو أنه التفت
إىل السامء ،وتسامى إىل مجاهلا ،و ترفع عن كل ذلك احلطام الذي استهلك وقته ولطائفه،
وحول قلبه قاسيا كاحلجارة ،وحول معدنه إىل تراب ال خيتلف عن تراب األرض.
هل علمت رس ما حصل له؟  ..إنه ذلك التكالب عىل الدنيا ،والركون الشديد
إليها ،والذي مل يستطع أن يتخلص منه أبدا ..ذلك أن الدنيا تأرس كل من تعلق هبا،
واألرض تقيد كل من وثق فيها وركن إليها.
لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،وهنى عنه ،فقال خماطبا أولئك الذين غفلوا عن اجلوهرة
الساموية املقدسة التي تنزلت إليهم من عيون الرمحة اإلهلية ،فجذبتهم حجارة األرض
وتراهباَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َمنُوا َما َل ُك ْم إ َذا ق َيل َل ُك ُم انْف ُروا يف َسبيل اهلله ا هثا َق ْلتُ ْم إ َىل ْاألَ ْرض
احل َياة الدُّ ْن َيا يف ْاآلخ َرة إ هال َقل ٌيل(﴾)38
احل َياة الدُّ ْن َيا م َن ْاآلخ َرة َف َام َمت ُ
َاع ْ َ
َأ َرضيتُ ْم ب ْ َ
(التوبة)
وقال خماطبا أولئك الذين سمعوا أصوات خشخشة الذهب ورنني الدراهم،
فغفلوا عن تلك األصوات املقدسة التي تنزلت عليهم من السامءَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َمنُوا
لص َالة م ْن َي ْوم ْ
اس َع ْوا إ َىل ذكْر اهلله َو َذ ُروا ا ْلبَيْ َع َذل ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إ ْن
إ َذا ُنود َي ل ه
اجلُ ُم َعة َف ْ
ُكنْتُ ْم َت ْع َل ُم َ
ون ﴾ [اجلمعة]9 :
وقال خماطبا أولئك الذين فتنوا باملتاع املزيف عن املتاع احلقيقيَ ﴿ :و َما َهذه
ان َل ْو كَا ُنوا َي ْع َل ُم َ
احليَ َو ُ
ون ﴾
احليَا ُة الدُّ ْنيَا إ هال َهل ْ ٌو َو َلع ٌ
ب َوإ هن الده َار ْاآلخ َر َة َهل َي ْ َ
َْ
[العنكبوت]64 :
أهيا الرفيق العزيز ..ال حتسب أين هبذا أدعوك ألن ترتك حظوظك ..فحظوظك
منك ،وأنت منها ،ولكني أريد أن ترتفع بحظوظك ،وترفع مهتك ،حتى ال تبيع اجلواهر
باحلجارة ،وحتى ال تقدم يف ذلك اليوم الذي يتقاسم فيه السابقون الغنائم ،وأنت
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خاوي الوفاض ،ليس معك يشء.
أال تعلم ما آل إليه حال لبنى وبثينة وعزة وكل أولئك الاليت تغنى هبن الشعراء،
وجنت يف سبيلهن العقول ..إهنن اآلن لسن سوى مجاجم خمتلطة بحجارة األرض ،أما
ذلك البهاء ،فهو جمرد طالء قد زال عنهن ،مثلام زالت كل ألوان الطالء ..فأخربين هل
تستحق تلك اجلامجم كل ذلك العناء؟
فلو أن قيسا وكثريا ومجيال ..التفتوا إىل مجال السامء الذي ال يذبل ،والتفتوا لتلك
اجلواهر املقدسة التي أعارهتا السامء إىل األرض ،ملا تثاقلوا إليها ،وألنشدوا هلا أشعارا
مجيلة ال يمكن أن تضاهيها تلك األشعار التي أنشدوها يف تراب األرض الذي زين هلم
فاخترصوا احلياة فيه.
أنا ال أدعوك أهيا الرفيق العزيز بأن ترتك األرض ،فجسدك من تراهبا ..والبد أن
تعيش فيها ..لكني أذكرك بأن روحك من السامء ..وكام أعطيت جلسدك حقه ..فأعط
لروحك حقها ،فهي تتعذب ،ألنك غفلت عنها ،وانشغلت بطينتك ،واملالئكة مل تسجد
لطينك ،وإنام سجدت لروحك.
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ال تبحث عن األضواء
أهيا الرفيق العزيز ..ال تبحث عن األضواء ،فإن فيها أشعة مسمومة ،تقتل كل
حقائق اجلامل يف روحك ،وجتعلك عبدا ملن تتصور أنك سيدهم ..وأنك جتلس عىل
عروش قلوهبم ،بينام أنت لست سوى خادم ذليل ألهوائهم.
أنت تتصور أنك تعلو عندما يتحدثون عنك ،ويشريون إليك بالبنان ،وينترشون
ذكرك يف جمالسهم وصحفهم ،بينام احلقيقة أنك ـ بطلبك ذلك ،وحبك له ،وحرصك
عليه ـ تسقط يف أتون االستعالء الذي أشار إليه قوله ( :بحسب املرء من الرش إال
من عصمه اهلل من السوء أن يشري الناس إليه باألصابع يف دينه ودنياه ،إن اهلل ال ينظر إىل
صوركم ،ولكن ينظر إىل قلوبكم وإىل أعاملكم)()1

أترى هذه اإلشارة الرصحية منه  إىل أن الناس ال يرون منا إال صورنا ،وما
ظهر منا ،أما حقائقنا ،فخفية عليهم ..لذلك ال يصح أن نركن إليهم ،وال إىل ثنائهم،
وال إىل أضوائهم ،وال أن نبحث عن ذلك ،بل علينا أن نستعيذ باهلل من كل ذلك ،حتى
ال تأرسنا تلك األصابع التي تشري إلينا؛ فنصبح عبيدا ألوامرها ورغباهتا ،حتى ال ترتد
علينا ،أو حتى ال نفقدها.
لذلك أخربنا  أن الكامل ليس يف أن نكون حتت األضواء ،وال أن يشار إلينا
بالبنان ،وال أن ُنعرف بني اخللق ..وإنام الكامل يف أن نعرف بني أهل السامء ،ألنا جئنا
من السامء ،والسعيد من عاد إليها من غري أن يتلطخ بمستنقعات األرض ،يقول رسول
اهلل ( : رب أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه له ،لو أقسم عىل اهلل ألبره)()2

( )1رواه الطرباين يف األوسط ،والبيهقي يف الشعب ،جممع الزوائد ج  10ص ..296
( )2رواه مسلم ج  8ص  36و.154
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ويقول حاكيا عن ربه عز وجل( :إن أغبط أوليائي عبد مؤمن خفيف احلاذ ذو
حظ من صالة ،أحسن عبادة ربه ،وأطاعه يف الرس والعالنية ،وكان غامضا يف الناس،
ال يشار إليه باألصابع ،وصرب عىل ذلك) ،ثم نقر رسول اهلل  بيده ،وقال( :عجلت
منيته ،وقل تراثه ،وقلت بواكيه)()1

وصور  يف حديث آخر هذا اجلندي املجهول الصادق ،وقيمته عند أهل
األرض ،وقيمته عند أهل السامء ،فقال( :إن أهل اجلنة كل أشعث أغرب ذي طمرين ال
يؤبه له ،الذين إذا استأذنوا عىل األمراء مل يؤذن هلم ،وإذا خطبوا النساء مل ينكحوا ،وإذا
قالوا مل ينصت لقوهلم ،حوائج أحدهم تتلجلج يف صدره ،لو ُقسم نوره يوم القيامة عىل
الناس لوسعهم)(.)2
و قال يصفهم( :إن من أمتي من لو أتى أحدكم يسأله دينارا مل يعطه إياه ،ولو
سأله درمها مل يعطه إياه ،ولو سأله فلسا مل يعطه إياه ،ولو سأل اهلل تعاىل اجلنة ألعطاها
إياه ،ولو سأله الدنيا مل يعطه إياها ،وما منعها إياه إال هلواهنا عليه ،ذو طمرين ال يؤبه له
لو أقسم عىل اهلل ألبره)()3

وقيمة هؤالء ـ أهيا الرفيق العزيز ـ ليس فقط يف خفائهم ،أو جهل الناس هبم ،أو
يف صدقهم ،وإنام يف نجاهتم من الفتن؛ فالفتن ال يقع فيها إال أولئك الذين حيبون
األضواء والشهرة والرئاسة ،ويتصارعون عليها ،ويقعون يف كل أنواع الفتن بسببها.
لقد قال  مشريا إىل هذه اهلدية الكبرية التي يتلقاها اهلاربون من األضواء( :إن
اليسري من الرياء رشك ،وإن اهلل حيب األتقياء األخفياء الذين إن غابوا مل يفقدوا وإذا

( )1رواه ابن ماجه رقم  .4117والكليين يف الكايف ج  2ص  141رقم َ 6بختالف فيه.
( )2رواه الرتمذي ()3854
( )3رواه الطرباين يف األوسط ،جممع الزوائد ج  10ص . 264
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حرضوا مل يعرفوا ،قلوهبم مصابيح اهلدى ،ينجون من كل غرباء مظلمة)()1

وأشار  إىل ذلك احلنظل اململوء بالنفاق ،والذي ينبت يف صدور عاشقي
السمعة واجلاه والشهرة ،فقال( :ما ذئبان ضاريان أرسال يف زريبة غنم بأكثر فسادا من
حب اجلاه واملال والرشف يف دين الرجل املسلم)()2

وهكذا حتدث كل ورثة النبوة عن هذا السم الزعاف القاتل الذي جيعل من
اإلنسان عبدا هلواه ،وهوى اخللق ،فهو ال يتحرك إال إلرضائهم ،وجلب انتباههم ،فقد
قال اإلمام عيل( :تبذل وال تشهر ،ووار شخصك ال تذكر ،وتع ّلم فاعمل،واسكت
عر فك اهلل دينه أن ال تعرف الناس
ترس األبرار ،وتغيظ الفجار ،وال عليك.إذا ّ
تسلمّ ،
وال يعرفونك)()3

وقال بعده حفيده وتلميذه اإلمام الصادق( :إياكم وهؤالء الرؤساء الذين
يرتأسون ،فو اهلل ما خفقت النعال خلف رجل إال هلك وأهلك)( ،)4وقال( :من أراد
الرئاسة هلك)()5

وقال لبعض أصحابه ،وقد رآه يامرس ما يكسب به اجلاه عند اخللق( :وحيك..
ال تطلبن الرئاسة ،وال تكن ذئبا ،وال تأكل بنا الناس فيفقرك اهلل ،وال تقل فينا ما ال
نقول يف أنفسنا ،فإنك موقوف ومسئول ال حمالة ،فإن كنت صادقا صدقناك ،وإن كنت
كاذبا كذبناك)(.)6
وقال خماطبا بعض أنصاره حمذرا هلم من طلب السمعة واجلاه والرئاسة( :أ تراين
( )1رواه الطرباين و احلاكم و اللفظ له و قال :صحيح االسناد ،ابن ماجه رقم .3989
( )2رواه الكليين يف الكايف ج  2ص .297
( )3بحار األنوار ()37 /2
( )4الكايف ،ج  2ص . 297
( )5الكايف ،ج  2ص .298
( )6الكايف ،ج  2ص . 298
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ال أعرف خياركم من رشاركم؟ بىل واهلل وإن رشاركم من أحب أن يوطأ عقبه ،إنه ال
بد من كذاب أو عاجز الرأي)
وهكذا أمجع مجيع األولياء والعارفني والصاحلني الذين حذروا كل مريدهيم من
أن يكون مطلوهبم املكانة بني اخللق؛ فاملريد الصادق ال يريد إال اهلل ،وال يعيش إال هلل..
وقد قال ابن مسعود الصحايب اجلليل( :كونوا ينابيع العلم ،مصابيح اهلدى ،أحالس
البيوت ،رسج الليل ،جدد القلوب ،خلقان الثياب ،تعرفون يف أهل السامء وختفون يف
أهل األرض) ،وقال آخر( :ما صدق اهلل من أحب الشهرة) ،وقال آخر( :واهلل ما صدق
اهلل عبد إال رسه أن ال ُيشعر بمكانه)
وبني آخر أثر الشهرة يف جلب الفتن إىل القلوب ،فقال( :إن خفق النعال حول
الرجال قلام تلبث عليه قلوب احلمقى)
وقال آخر يويص مريدا له جاء ليتأدب عىل يديه( :إن استطعت أن تعرف وال
تعرف ومتيش وال يميش إليك وتسأل وال تسأل فافعل)
وأشار آخر يف بعض مواعظه إىل قيمة أولئك األتقياء األخفياء الذين أثنى عليهم
رسول اهلل  ، فقال مصورا ملشهد من مشاهد صدقهم( :قحط أهل املدينة وكان هبا
رجل صالح ال يؤبه له ،الزم ملسجد رسول اهلل  فبينا هم يف دعائهم إذ جاءهم رجل
عليه طمران خلقان ،فصىل ركعتني أوج ز فيهام ثم بسط يديه فقال :يا رب أقسمت
عليك إال أمطرت علينا الساعة؛ فلم يرد يديه ،ومل يقطع دعاءه حتى تغشت السامء
بالغيم ،وأمطروا حتى صاح أهل املدينة من خوف الغرق ،فقال :يا رب إن كنت تعلم
أهنم قد اكتفوا فارفع عنهم ،فسكن ،وتبع حممد بن سويد صاحب املطر حتى عرف
منزله ،ثم بكر عليه فخرج إليه فقال :إين أتيتك يف حاجة ،فقال :ما هي؟ قال :ختصني
بدعوة ،قال :سبحان اهلل أنت أنت ،وتسألني أن أخصك بدعوة ،ثم قال :ما الذي بلغك
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ما رأيت قال :أطعت اهلل فيام أمرين ،وهناين فسألت اهلل فأعطاين)
هذه أهيا ـ الرفيق العزيز ـ كلامت األولياء والصاحلني ،وقبلها كلامت األئمة
الطاهرين ،وقبلها كلامت رسول اهلل  أنصح اخللق أمجعني ..وفوق هذه مجيعا يقول
اهلل تعاىل يل ولك ،ولكل اخللقَ ﴿ :م ْن ك َ
ف إ َل ْيه ْم َأعْ َام َهل ُ ْم
احل َيا َة الدُّ ْن َيا َوزينَت ََها ُن َو ِّ
َان ُيريدُ ْ َ
خ ُس َ
ف َيها َو ُه ْم ف َيها َال ُي ْب َ
ون (ُ )15أو َلئ َك ا هلذي َن َل ْي َس َهل ُ ْم يف ْاآلخ َرة إ هال الن ُهار َو َحب َط َما
َصنَ ُعوا ف َيها َو َباط ٌل َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [هود]16 ،15 :
فال حتسب أن الزينة يف املال وحده ،بل أخطر الزينة حب اجلاه والشهرة والذكر
بني اخللق ..فهي سم زعاف ال خيتلف عن ذلك السم الذي جيلبه حب املال.
وخطره ليس يف نفسه فقط ،وإنام يف ذلك االستعالء الذي يمأل به القلوب؛
فتصبح شاخمة بأنفها متكربة عىل الرتاب الذي خلقت منه ،وقد قال تعاىل ﴿ :ت ْل َك الده ُار
ْاآلخ َر ُة ن َْج َع ُل َها ل هلذي َن َال ُيريدُ َ
ون ُع ُل ًّوا يف ْاألَ ْرض َو َال َف َسا ًدا َوا ْل َعاقبَ ُة ل ْل ُمتهقنيَ ﴾
[القصص]83 :
أقول لك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ هذه النصيحة ،وأعلم أنك ستجيبني بأن اهلل تعاىل
قال عن رسوله َ ﴿ :و َر َف ْعنَا َل َك ذك َْر َك﴾ [الرشح ،]4 :وقال عن األنبياء والصاحلني:
محتنَا َو َج َع ْلنَا َهل ُ ْم ل َس َ
ان صدْ ٍق عَل ًّيا﴾ [مريم]50 :
﴿ َو َو َه ْبنَا َهل ُ ْم م ْن َر ْ َ
اج َع ْل
بل ذكر دعاء إبراهيم عليه السالم بأن يكسبه اهلل جاها وسمعة ،فقالَ ﴿ :و ْ
يل ل َس َ
ان صدْ ٍق يف ْاآلخري َن﴾ [الشعراء]84 :
وأنا ال أخالفك يف هذا ،وال أجادلك فيه ..ومعاذ اهلل أن أرد كالم ريب ..ولكني
متنيت لو أنك نظرت إىل أولئك الذين ذكر اهلل تعاىل عنهم ذلك ..فهم ليسوا مثيل وال
مثلك وال مثل سائر الناس ..إهنم رسل اهلل الذين ال يمكن أن يؤدوا وظائفهم دون أن
يعرفهم الناس..
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لذلك هم مل يطلبوا اجلاه ألنفسهم ،وإنام اجلاه هو الذي طلبهم ..فهم قد فنوا عن
أنفسهم ،فصاروا عبيدا هلل ،ال عبيدا ألهوائهم ،وإذا وصلت إىل تلك املرتبة ،فسلم أمرك
هلل ،وردد ما قال ذلك الصالح( :من أحب الظهور فهو عبد الظهور ،ومن أحب اخلفاء
فهو عبد اخلفاء ،وعبد اهللّ سواء عليه أظهره اهلل أم أخفاه)
أما يف املرحلة التي أنا وأنت فيها؛ فعلينا أن نردد مع ذلك احلكيم قوله( :ادفن
وجودك يف أرض اخلمول ،فام نبت مما مل ُيدفن ال يتم نتاجه)
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ال تضيع حظك من ربك
أهيا الرفيق العزيز ..أنت تذكر كل حني ،ويف كل املجالس بأن من منن اهلل عليك
أنك مل تقع يف الكبائر ،وال يف أكثر الصغائر ،وأنك لو وقعت فيها أرسعت إىل التوبة،
وحموت كل ذنوبك ..وأنك لذلك موقن بفضل اهلل عليك بالنجاة من النار ،وبرمحة اهلل
عليك بدخولك إىل اجلنة.
وأنا ال أشكك فيام ذكرت ،وال أريد أن أسمي ما تفعله عجبا أو غرورا ..فقد ال
تكون معجبا وال مغرورا ..وقد يكون ما أنت فيه ذلك املقام الرفيع الذي يسميه
العارفون باهلل رجاء.
ولكني مع ذلك ال أريدك أن تقف عند ذلك الرجاء ،حتى ال يكون حجابا بينك
وبني الرتقي إىل اهلل ..فأنت مل تنزل إىل هذه األرض لتقف وتتوقف ،وإنام نزلت إليها
لتصعد وتتحرك كل حني ..فال كامل إال يف احلركة ،وال سمو إال بالصعود.
وأمجل الصعود وأسامه ليس أن تصعد للجنة ،وال للفردوس األعىل ..ولكن أن
تصعد بروحك ومجيع لطائفك إىل اهلل الذي هو أقرب إليك منك ..فال يكفي لكي
تتقرب منه أن تكف عن الذنوب ..فهناك ما هو أخطر منها ..وهو اإلعراض والغفلة..
وقد سمع بعض الصاحلني ،بعد أن ردد ما كنت تردده من فضل اهلل عليك
بالعصمة من املعايص ،قائال يقول له:
كل يشء منك مغفو

ر سوى اإلعراض عنا

قد وهبنا لك ما فا

ت فهب لنا ما فات منا

أال تعلم ـ أهيا الرفيق العزيز ـ ما حتمله هذه الكلامت من معان ..تصور لو أنك
دعوت قوما حتبهم إىل بيتك ،ووفرت هلم كل أسباب الراحة والسعادة ،وأزلت عنهم
كل أسباب اهلم والغم ..ثم بعد ذلك كله مل يعريوك أي اهتامم ،ومل يبالوا بك ،بل اكتفوا
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بام وفرت هلم ..ومل يكلفوا أنفسك باحلديث معك ،أو السؤال عنك ..وحتى عندما
شكروك كان نظرهم إىل ما وفرت هلم ،أكثر من نظرهم إليك ..وبعد أن خرجوا من
عندك ،وبأيدهيم أصناف اهلدايا ،راحوا يثنون عىل أنفسهم أهنم مل يلقوا القاذورات يف
بيتك ،ومل يصدروا أي ضجيج يزعج اجلريان ..وأهنم لذلك يستحقون منك أن حتسن
إليهم كل حني.
هكذا أنت أهيا الرفيق العزيز مع ربك ،وهكذا أنا ،وهكذا أكثر الناس ..فنحن
نتناول نعم ربنا ،ونتقبل هداياه ،ثم نمن بعد ذلك عليه بأننا مل نعصه ..مع أن أعظم
معصية هي ذلك اإلعراض الذي جيعلنا نقبل عىل النعمة ،وننسى املنعم ،ونفرح باهلدية،
وننسى الفرح باملهدي.
ولو أ نا أشحنا ببرصنا قليال عن مجال اهلدايا اإلهلية ،ورحنا نتطلع بقلوبنا إىل مجال
املهدي لغفلنا عن اهلدايا وعن أنفسنا وعن الكون مجيعا ..فأين تقع تلك اهلدايا مع
عظمة اهلل ،وأين يقع ذلك النعيم مع مجال اهلل؟
ولذلك كانت اخلسارة العظمى ليست خسارتنا للجنة ،وإنام خسارتنا هلل ..فاهلل
بيده اجلنة والنار ،وبيده الدنيا واآلخرة ..ومن وصل إىل اهلل وصل إىل كل يشء ..ومن
ُحرم من اهلل حرم من كل يشء..
وقد سأل بعضهم معروفا عن كثرة جماهداته يف اهلل ،وقال له( :أخربين أي يشء هاجك
إىل العبادة واالنقطاع عن اخللق؟) فسكت ،فقال :ذكر املوت ،فقال :وأي يشء املوت؟ فقال:
ذكر القرب والربزخ ،فقال :وأي يشء القرب؟ فقال :خوف النار ورجاء اجلنة ،فقال( :وأي يشء
هذا؟ إن ملك ًا هذا كله بـيده إن أحببته أنساك مجيع ذلك وإن كانت بـينك وبـينه معرفة كفاك
مجيع هذا)
ولذلك كانت الغفلة عن اهلل واألعراض عنه وعدم اجلد يف السري إليه هي
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املعصية العظمى التي ال تعادهلا أي معصية ،ذلك أننا مل ننزل إىل األرض لنتشوف إىل
النعيم الذي وفر لنا ،وإنام نزلنا إليها لنعرفه ونحبه وننشغل به عمن سواه ..ذلك أن كل
ما سواه هباء منثور ال قيمة له.
لقد قال بعض الصاحلني متأسفا عيل وعليك وعىل كل الغافلني تفريطهم يف
جنب اهلل( :مساكني أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ومل يذوقوا طيب نعيمها) فقيل له:
(وما هو؟) فيقول(:حمبة اهلل واألنس به والشوق إىل لقائه)
وقد صدق يف ذلك ،فبمعرفة اهلل وحمبته جتتمع كل أنواع النعم ،ذلك أن اهلل هو
مصدرها ومفيضها ومهدهيا ،ومن وصل إليه وصل إىل مفاتيح كل النعم ،واجتمعت
يف قلبه كل اللذات.
لقد رصح هبذا كل من عارش النعم وعارشته ،لكنه عندما سار إىل اهلل ،ورشب
كأسا من رشاب حبه راح يصيح:
مفرقة
كانت لقلبي أهوا ٌء
ّ

ت ْ
مذ را َءتك العني أهوائي
فاستجم َع ْ

فصار حيسدين من كنت احسده

رصت موالئي
ورصت موىل الورى ُم ْذ
َ
ُ

ما المني فيك أحبايب وأعدائي

ّإال لغفلتهم عن عظم بلوائي

تركت للناس دنياهم ودينهم
ُ

شغالً بحبك يا ديني ودنيائي

أشعلت يف كبدي نارين واحدة
َ

بني الضلوع وأخرى بني أحشائي

وهكذا ذكر الغزايل عن نفسه عندما سئل عن رس عزلته:
تركت هوى ليىل وسعدى بمنزل

وعدت إىل مصحوب أول منزل

ونادتني األشواق مهال فهذه

منازل من هتوى رويدك فانزل

وهكذا ذكر ذلك العاشق الذي ذاق بعض طعم حب اهلل ،فانشغل به عن كل
يشء:
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َمت هلكتموا

وطريف

َو ُروحي وأحشائي َوكيل بأمجَعي

عقيل

عييّهتُموين يف بديع َمجال ُكم
ومسم وت
َ

َو َمل أدر يف جمَ َر اهل َ َوى َأي َن َموضعي

وهكذا ذكر ذلك الفيلسوف الشهيد الذي عرف أن كل آالم البرش ليس هلا إال
مصدر واحد ،وهو اإلعراض عن اهلل والغفلة عنه ،فقال:
أبدا حت ّن اليكم األرواح

والراح
ووصالكم رحياهنا ّ

وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم

وإىل لذيذ لقائكم ترتاح

وهكذا قال اآلخر يف وصف بعض آثار ترياق حمبة اهلل ،وعالجه لكل اآلالم:
َ
وارحتل اهل َ ُم
راح،
أقا َم ْ
ت به األ ْف ُ

ْ
ت َيوم ًا عىل خاطر امرئ
وإن َخ َط َر ْ
ىء َ ٍَضحوا منها َثرى َقرب م ٍ
يت،
ولو ن
امر
ْ َ

اجلس ُم
لعا َد ْ
الر ُ
وح ،وا ْنتَ َع َش ْ
ت إليه ُّ

ولو طرحوا يف فئ حائط كرمها

قم
الس ُ
عليالً وقدْ أشفى لفارق ُه ُّ

قربوا م ْن حلها مقعد ًا مشى
ْ
ولو ه

البكم
وتنطق م ْن ذكري مذاقتها
ُ
ُ

أنفاس طيبها
الرشق
ولو
عبقت يف ه
ْ
ُ
ْ

ويف الغرب مزكو ٌم لعا َد ل ُه ه
الش ُّم

ٍ
المس
كف
خضبت م ْن كأسها ُّ
ولو
ْ
ْ
ٍ
أكمه غد ًا
رس ًا عىل
ولو
ْ
ْ
جليت ه

ضل يف ٍ
ملا ه
هجم
ليل ويف يده الن ُ
الص ُّم
بصري ًا وم ْن راو وقها
تسمع ُّ
ُ

ولو ّ
أن ركْب ًا َي ّم َموا ُت ْر َب ْأرضها،

السم
ملارض ُه
ملسوع
الركب
ٌ
ُّ
ويف ه
ه
ٍ
سم
جبني
الر ُ
مصاب ج هن أبرأ ُه ه

َ
اسمها،
وفوق لواء اجليش لو ُرق َم ُ

حتت ا ِّللوا َ
قم
ألسكر م ْن َ
الر ُ
ذلك ه
َ

َ
أخالق النّدامى ،فيَ ْهتَدي،
ُ َهت ّذ ُب

عزم
هبا لطريق العزم م ْن الل ُه
ُ

و َيك ُْر ُم َم ْن مل َيعرف اجلو َد َك ُّف ُه،

وحي ُل ُم ،عندَ الغيظَ ،من ال َل ُه ح ْل ُم
َ

ولو َ
نال َفدْ ُم ال َق ْوم َلثْ َم فدامها،

كس َب ُه َمعنى َشامئلها ال ّلثْ ُم
َأل َ

حروف اسمها عىل
َ
الرقي
ْ
رسم ه
ولو َ

هذه بعض آثار التواصل مع اهلل ..لذلك دع عنك أهيا الرفيق العزيز كل تلك
الدعاوى ،ورس مع أصحاب اهلمم العالية الذين مل يروا يف الدارين غريه ،ومل يلتفتوا يف
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الكونني لسواه ،فاخلع نعليك ،وسرتى كل يشء أمامك ،وبني يديك ،فعند اهلل جتتمع
كل احلظوظ ،وترتفع كل اآلالم ،وتتحقق كل األماين.
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ال تزدر نعم اهلل عليك
أهيا الرفيق العزيز ..سمعتك البارحة متزح مع صاحب لك ،وتذكر له بسخرية
ممزوجة بمرارة ضيق بيتك ،وقدم سيارتك ،وأنك مل تشرت ثيابا جديدة منذ سنتني ،وأن
مرتبك ال يزال يراوح مكانه منذ عرش سنوات ،وأن شاشتك التلفزيونية من ذلك النوع
القديم الذي عفا عليه الزمن ،وهاتفك النقال ال يكاد يتيح لك استعامله إال بعد صربك
الطويل..
وهكذا كنت جت مع بني الشكوى واملزاح ،وتذكر له أن من زمالئك القدامى من
مل يكتف بشقة واحدة ،بل أضاف إليها شققا وقصورا ،وأن منهم من يملك سيارتني ال
سيارة واحدة ،وأن منهم من له املحالت الكثرية التي تدر عليه كل حني كل أصناف
الرزق.
أنا أعلم أنك كنت متزح وتضحك ،ولكني أعلم أيضا أن باطنك الذي ال تشعر
به كان يشكو ويبكي ،بل كان يصيح يف ربه الذي أنزل عليه كل أصناف النعم ،بكل
لغات اجلحود.
وأنا ال أدعوك ألن تنطق أمامي أو أمام ذلك الصديق الذي وصفت له حالك
بكل ما يدل عىل محدك هلل ،وشكرك له ..فنحن ال نساوي شيئا ..ولن ننفعك ،ولن
نرضك ..واهلل تعاىل كذلك مل يرد منك أن تردد كلامت جوفاء متدحه هبا ،من غري أن
تكون لتلك الكلامت ما يصدقها من قلبك وعقلك.
ولذلك أدعوك بدل ذلك أن جتلس مع نفسك ..لرتى حقيقة ما ذكرت ..وهل
هو حق أو باطل ..وهل أنت فقري من النعم ،أم أنك فقري من النظر إليها.
نعم مرتبك ـ كام تذكر ـ ضعيف ..وال يكاد يكفيك ..ولكن هناك من جريانك
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وأهل بلدك ،من حيلم بتلك الوظيفة التي تتوالها ،وذلك املرتبت الذي تتقاضاه ،ولكنه
ال جيد له سبيال ..وأنت مل تكتف بعدم النظر إىل ما أنعم اهلل عليك به ،وال برتكك حلمد
اهلل عليه ..وإنام رحت تشكو منه ،وتزدر نعمة اهلل عليك به.
وهكذا لو نظرت إىل سقف بيتك وغرفه ..وقارنتها بعرشات اآلالف أو مئات
اآلالف من الذين ال جيدون مأوى ،وحيلمون بنصف البيت الذي تسكن فيه أو ربعه أو
ربام عرشه ..حتى ال يطاردهم الشارع ،وال يرتبص هبم الصعاليك.
وهكذا لو نظرت إىل ذلك الطعام الذي تأكله ،والرشاب الذي ترشبه ،واألمن
الذي تعيشه ..ورحت تقارنه بحياة املعدمني والفقراء الذين قد ال جيدون ما يأكلون..
لعرفت أنك من املعدودين الذين صبت عليهم أصناف النعم.
بل إنك لو تأملت حياتك ،وما فيها من ألوان الرخاء الذي ال تراه ،وال تشعر
به ،لوجدت أنك أفضل من قيرص وكرسى وكل ملوك األرض ،فتلفزيونك الذي
حتتقره ،وهاتفك الذي تشكو من بطئه مل يكن لدهيم مثله ..وكانوا حيتاجون إىل الكثري
من اخلدم والعبيد ألجل مصالح بسيطة تأتيك وأنت غافل عنها ال تراها.
وهكذا لو رحت تنظر إىل نعمة البرص التي حرم منها ا ملكفوفون ،وإىل نعمة
السمع التي حرم منها الصم ،وإىل نعمة الكالم التي حرم منها البكم ،وإىل نعم السري
التي حرم منها املقعدون ..وإىل نعمة العقل التي حرم منها املجانني ..لوجدت أن اهلل
أفاض عليك بحارا من النعم ،أنت غارق فيها ،لكنك تتوهم أنك خال منها.
أعلم جيدا ما تقوله لك نفسك أهيا الرفيق العزيز ،فأنت مل ُتؤت من جهة قلة
النعم التي أنعم اهلل هبا عليك ،ولكنك ُأتيت من مقارنة حالك بحال غريك ..وهذا ما
جعلك تقع يف تلك األخطاء الكثرية.
فاهلل تعاىل ابتالنا باختالف الدرجات يف الدنيا ،حتى نسارع يف اخلريات التي
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ف َف هض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم
جتعلنا نفوز بالدرجات يف األخرى ،وقد قال مبينا ذلك ﴿ :ا ْن ُظ ْر َكيْ َ
ٍ
ع ََىل َب ْع ٍ
ْرب َت ْفض ًيال﴾ [اإلرساء]21 :
ْرب َد َر َجات َو َأك َ ُ
ض َو َل ْآلخ َر ُة َأك َ ُ
ولذلك فإن الدنيا دار لالختبار ،وليست دارا لالستقرار ،والعاقل هو الذي
يبحث فيها عام يدوم ،وليس ذلك الذي يفني عمره وجهده فيام يفنى ،وقد قال تعاىل:
﴿املَْ ُال َوا ْل َبنُ َ
ات َخ ْ ٌري عنْدَ َر ِّب َك َث َوا ًبا َو َخ ْ ٌري َأ َم ًال﴾
احل ُ
احل َياة الدُّ ْن َيا َوا ْل َباق َي ُ
ات ه
الص َ
ون زينَ ُة ْ َ
[الكهف]46 :
ولو كان للدنيا منزلة عند اهلل ملا عاش رسول اهلل  ،وهو هدية اهلل العظمى إىل
عباده ،وأرشف خلق اهلل تلك املعيشة التي لو قارنتها بمعيشتك ،لعلمت مدى ازدرائك
لنعم اهلل ..ولكنه مع ذلك كله ..كان ممتلئا بحمد اهلل تعاىل ،يشكره يف كل حمل ،حتى يف
تلك املحال التي جيتمع فيها اجلوع والربد واخلوف وكل اآلالم..
لقد كان رسول اهلل  بعد ذلك الطعام القليل الذي ال يمكن لفمك وال
ملعدتك أن تستسيغه يردد بكل لطائفه قائال ( :احلمد هلل الذي يطعم وال يطعم ،من علينا
فهدانا وأطعمنا وسقانا ،وكل بالء حسن أبالنا ،احلمد هلل غري مودع ،وال مكافأ وال
مكفور ،وال مستغنى عنه ،احلمد هلل الذي أطعم من الطعام ،وسقى من الرشاب ،وكسى من
العري ،وهدى من الضاللة ،وبرص من العمى ،وفضل عىل كثري من خلقه تفضيال ،احلمد هلل
رب العاملني)()1

هذه الكلامت ـ أهيا الرفيق العزيز ـ يقوهلا رسول اهلل  بعد جوع طويل ،قد يستمر
أياما يضطر فيها ألن يعصب احلجر عىل بطنه ،ثم يكون أكله بعدها حبات مترة قليلة مع املاء،
أو كرسة شعري يابسة..

( )1رواه النسائي يف السنن الكربى برقم ( )10132وابن حبان يف صحيحه برقم ()1352

137

هذا ما ذكره كل الصحابة الذين عاشوا معه  ورأوا معيشته وزهده وعفافه عن كل
تلك الزخارف التي يطلبها الغافلون ..لقد قال ابن عباس يصف حاله( :كان رسول اهلل 
يبيت الليايل املتتابعة طاويا ،وأهله ال جيدون عشاء ،وكان عامة خبزهم خبز الشعري)()1
وقال أبو الدرداء( :مل يكن ينخل لرسول اهلل  دقيق قط)()2

وقال عبد الرمحن بن عوف( :خرج رسول اهلل  من الدنيا ،ومل يشبع هو ،وال أهله
من خبز الشعري)( ،)3وقال( :مات رسول اهلل  ومل يشبع من خبز الشعري ،فام أرنا أخرنا ملا
هو خري لنا)()4

وقال سهل بن سعد( :ما شبع رسول اهلل  يف يوم شبعتني حتى فارق الدنيا)(،)5
وسئل :أكانت املناخل عىل عهد رسول اهلل ؟ فقال :ما رأيت منخال يف ذلك الزمان ،وما
أكل النبي  الشعري منخوال حتى فارق الدنيا ،قلت :كيف تصنعون؟ قال( :كنا نطحنها،
ثم ننفخ قرشها ،فيطري ما طار ،ويتمسك ما استمسك)

()6

وقال عمران بن حصني( :ما شبع آل حممد  من خبز مأدوم حتى مَض لسبيله)(،)7
وقال :ما شبع رسول اهلل  من غداء وعشاء حتى لقي ربه (.)8
وقال أنس بن مالك :ما أعلم أن رسول اهلل  رأى رغيفا مرققا بعينه ،حتى حلق

( )1رواه أمحد ،وابن سعد والرتمذي وصححه.
( )2رواه الطرباين.
( )3رواه البزار بسند جيد.
( )4رواه عبد بن محيد.
( )5رواه الطرباين.
( )6رواه ابن سعد والدارقطني يف االفراد ،وصححه.
( )7رواه أمحد.
( )8رواه الطرباين.
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بربه ،وال شاة سميطا قط (.)1
وقال ابن عمر :دخلت مع رسول اهلل  حائطا من حيطان املدينة ،فجعل يأكل برشا
أخرض ،فقال( :كل يا ابن عمر) ،فقلت ما أشتهيه يا رسول اهلل ،قال( :ما تشتهيه؟ إنه ألول
طعام أكله رسول اهلل  منذ أربعة أيام)()2

وقال عتبة بن غزوان( :لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول اهلل  ما طعامنا إال ورق
احلبلة حتى تقرحت أشداقنا) ()3

وقالت زوجه عائشة :ما شبع آل حممد ثالثة أيام من خبز الرب حتى ذاق رسول اهلل 
املوت ،وما زالت الدنيا علينا عرسة كدرة حتى مات رسول اهلل  ،فلام مات أنصبت علينا
صبا(.)4
وقالت :ربام قال النبي ( :يا عائشة هلمي إىل غذاءك املبارك ،وربام مل يكن إال
التمرتني)()5

وقالت :ما اجتمع يف بطن رسول اهلل  طعامان قط ،إن أكل حلام مل يزد عليه ،وإن
أكل مترا مل يزد عليه ،وإن أكل خبزا مل يزد عليه (.)6
وقالت :لو أردت أن أخربكم بكل شبعة شبعها رسول اهلل  حتى مات ،لفعلت(.)7
وعن مرسوق قال :دخلت عىل عائشة يوما ،فدعت بطعام فقالت يل :كل فلقل ما

( )1رواه ابن سعد.
( )2رواه الطرباين.
( )3رواه أمحد ،ومسلم ،وابن ماجه.
( )4رواه ابن عساكر.
( )5رواه ابن عدي.
( )6رواه ابن سعد.
( )7رواه ابن عساكر.
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أشبع من طعام ،فأشاء أن أبكي أن بكيت ،قال :قلت :مل يا أم املؤمنني؟ قالت :أذكر احلال التي
فارقها رسول اهلل  ،ما شبع رسول اهلل  يف يوم مرتني من خبز شعري حتى حلق باهلل (.)1
ومع كل هذا كان رسول اهلل  حمال إليذاء كل املعتدين والساخرين واملنافقني
ومرىض القلوب والناكثني للعهود ..ومع ذلك كله كان يردد كل حني كل آيات الثناء عىل
اهلل ،حتى يشعر القارئ هلا أنه مل خيرج من القصور ،ومل يلقه أحد بأذى.
هذه هي السنة العظمى أهيا الرفيق العزيز ..فإن أردت أن تطبقها ،فامحد اهلل ،وعش
بقدر ما آتاك اهلل من فضله ،وال تزد نعمة اهلل عليك ،وال تقارن حياتك بأولئك الذين تتصور
أهنم نالوا الدنيا ..بل قارهنا بأولئك الذين فازوا باآلخرة ،و ُبرشوا وهم عىل هذه األرض
باجلنة؛ فأنت مل ختلق للدنيا ،وال للسكن فيها ،وإنام خلقت لآلخرة ،فأثبت أهليتك هلا،
بحمدك لربك ،ورضاك بام قسم لك.
وقد قال رسول اهلل  خماطبا لك ويل ولكل اجلاحدين نعم اهلل( : :من أصبح
منكم آمنا يف رسبه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنام حيزت له الدنيا)()2

( )1رواه ابن عساكر.
( )2رواه البخاري يف األدب املفرد (رقم )300/والرتمذي يف السنن ( )2346وقال  :حسن غريب ..
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ال تسجن عقلك
أهيا الرفيق العزيز ..أطلق رساح عقلك ،وفك عنه قيوده وأغالله ،فقد طال
سجنه ،وكاد يبىل ،وال يمكنك أن تعيش من دونه ،وال يمكن أن تظل بتلك العقول التي
استعرهتا من غريك ،فاهلل أمرك أن تعرفه وتعبده بعقلك ،ال بعقل غريك.
أنت تعلم من كلفك بسجنه ،وصور لك أنه الواقف دونك ودون احلقائق ،وأنه
قنبتلك املوقوتة التي ستنفجر فيك لرتديك..وقد كذب يف ذلك ،فام العقل إال وسيلتك
إىل احلقائق ،ودليلك عليها ،وما خلقه اهلل لك إال لتسري عىل رساجه إليها.
أما تلك األسئلة التي تتوهم أهنا أسئلة مشاغبة ،فيمكنك أن تعاجلها بجلستك
اهلادئة معه ،فهو كاملراهق والصبي ،يشاغب لكنه إن وجد حوارا هادئا ،وكالما حكيام
يعود إىل وعيه من جديد ،لتستمر رحلتك معه يف السري إىل احلقائق..
لعلك تعرف أبا حامد الغزايل ..لقد مر بنفس جتربتك ،لكنه مل يذهب ألولئك
السجانني الذين ذهبت إليهم ،فراحوا يقيدون عقلك ،وإنام التجأ إىل اهلل وترضع إليه
ودعاه ألن هيديه للحقائق ،وأن يوفقه للسري إليها ..فهداه إليها من غري أن يقيد عقله،
بل هداه إليها بعقل جديد أكثر حكمة ونورا.
لقد قال يذكر ذلك( :لقد كان التعطش إىل درك حقائق األمور دأيب وديدين من
أول أمري وريعان عمري ،غريزة وفطرة من اهلل وضعتا يف جبلتي ،ال باختياري
وحيلتي ،حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكرست عىل العقائد املوروثة عىل قرب
عهد سن الصبا ،إذ رأيت صبيان النصارى ال يكون هلم نشوء إال عىل التنرص ،وصبيان
اليهود ال نشوء هلم إال عىل التهود ،وصبيان املسلمني ال نشوء هلم إال عىل اإلسال..
فتحرك باطني إىل حقيقة الفطرة األصلية ،وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين
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واألستاذين  ،والتمييز بني هذه التقليدات وأوائلها تلقينات ،ويف متيز احلق منها عن
الباطل اختالفات) ()1

وهكذا راح يستعمل كل وسائل البحث إىل أن هداه اهلل إىل احلقيقة ،وحتول إيامنه
من إيامن املقلدين إىل إيامن املجتهدين ،ومن إيامن العوام إىل إيامن اخلواص ،ومن اإليامن
املم تلئ بالشك والرتدد إىل اإليامن املمتلئ بالذوق والشهود واملعرفة.
ولو أنه حبس عقله ،كام حبست عقلك ملا اهتدى إىل يشء ..ألن العقل هو املرآة
التي تتجىل فيها احلقائق ،ومن كرسها أو قيدها ،أو رماها يف غياهب السجون ،فلن
يصل إىل يشء.
وهكذا حصل لديكارت الفيلسوف الكبري الذي اهتدى إىل اإليامن يف الوقت
الذي ضل فيه الكثري من الفالسفة عنه؛ فهو أيضا حصل له ما حصل للغزايل ،لكنه
استطاع بفضل إعامل عقله ،وعدم سجنه أن هيتدي لإليامن باهلل ،ولو أنه أعمله أكثر
الهتدى إىل رسول اهلل  ..وقد قال حيدث عن نفسه( :ليس باألمر اجلديد ما تبينت
من أنني منذ حداثة سني قد تلقيت طائفة من اآلراء الباطلة وكنت أحسبها صحيحة،
وأن ما بنيته منذ ذلك احلني عىل مبادئ هذا حاهلا من الزعزعة واالضطراب ،ال يمكن
أن يكون إال شيئ ًا مشكوك ًا فيه جد ًا ..فحكمت حينئذ بأنه ال بد يل مرة يف حيايت من
الرشوع اجلدي يف إطالق نفيس من مجيع اآلراء التي تلقيتها يف اعتقادي من قبل ،وال بد
يل من بناء جديد من األسس إذا كنت أريد أن أقيم يف العلوم شيئ ًا وطيد ًا مستقر ًا)()2

وهلذا دعت النصوص املقدسة إىل إعامل العقل ،ويمكنك أن تقرأ يف القرآن
الكريم وحده عرشا ت اآليات التي تدعوك إىل استعامل عقلك ..فال تتوهم أهنا ختاطب

( )1املنقذ من الضالل (ص)110 :
( )2التأمالت يف الفلسفة األوىل ،رينه ديكارت ،ص.53
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املرشكني أو املنافقني أو مرىض القلوب ،بل هي ختاطبنا مجيعا ،فال يمكن لبنيان الدين
أن يقوم من دون عقل.
لقد قال اهلل تعاىل يصف الوصفة التي يمكننا أن نستفيد بسبب استعامهلا من
َاب َأنْزَ ْلنَا ُه إ َل ْي َك ُم َب َار ٌك ل َيده هب ُروا آ َياته َول َيت ََذك َهر ُأو ُلو ْ َ
األ ْل َباب﴾ [ص:
القرآن الكريم﴿ :كت ٌ
]29
فهذه الرسالة اإلهلية ال يمكن أن يفهمها من حجب عقله ،أو قيده ،أو منعه من
التدبر يف كلامت اهلل ،ليبرص احلقائق من خالل مرآهتا ..وقد قال تعاىل خمربا عن استحالة
عَىل ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
ذلكَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ هب ُر َ
وب َأ ْق َف ُ
آن َأ ْم َ
اهلَا﴾ [حممد]24 :
وهلذا ،فإن آيات اهلل التي هي مظاهر التعرف عليه ،واالستدالل هبا عىل حقائق
الوجود ،ال يمكن أن يفهمها إال أولو األلباب أصحاب العقول الذين مرنوها ودربوها
عىل اكتشاف احلقائق ،ال أولئك الذين قيدوها وسجنوها ،لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك:
اخت َالف ال هليل والنههار َآلي ٍ
ات ألُويل ْ َ
الس َام َوات َو ْ َ
األ ْرض َو ْ
األ ْل َباب
َ
ْ َ َ
﴿إ هن يف َخ ْلق ه
عَىل ُجنُوهب ْم َو َيتَ َفكه ُر َ
( )190ا هلذي َن َي ْذ ُك ُر َ
ون اهللهَ قيَا ًما َو ُق ُعو ًدا َو َ
الس َام َوات
ون يف َخ ْلق ه
اب النهار ﴾ [آل عمران،190 :
َو ْاألَ ْرض َر هبنَا َما َخ َل ْق َ
ت َه َذا َباط ًال ُسبْ َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
]191
وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن الضياع الذي جيده أولئك األتباع الذين سجنوا عقوهلم،
وراحوا إىل ساداهتم يتبعوهنم يف كل ما يذكرونه هلم من غري أن يستفرسوا ،وال أن
اب
َرب َأ ا هلذي َن اتُّب ُعوا م َن ا هلذي َن ا هت َب ُعوا َو َر َأ ُوا ا ْل َع َذ َ
حيققوا ،وال أن يدققوا ..قال تعاىل﴿ :إ ْذ ت َ ه
َرب ُءوا
َو َت َق هط َع ْ
ت هب ُم ْاألَ ْسبَ ُ
رب َأ من ُْه ْم ك ََام ت َ ه
اب (َ )166و َق َال ا هلذي َن ا هت َب ُعوا َل ْو َأ هن َلنَا ك هَر ًة َفنَتَ َ ه
منها ك ََذل َك يرهيم اهللهُ َأعْام َهلم حرس ٍ
ات َع َل ْيه ْم َو َما ُه ْم ب َ
خارجنيَ م َن النهار ﴾ [البقرة:
ُ ُ
َ ُْ َ ََ
]167 ،166
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وأخرب رسول اهلل  عن ذلك ،وأنه مصدر كل الفتن والبالء ،فقال( :ال تكونوا
إ ّمعة ،تقولون :إن أحسن النّاس أحسنّا ،وإن ظلموا ظلمنا ،ولكن و ّطنوا أنفسكم ،إن
أحسن النّاس أن حتسنوا ،وإن أساءوا فال تظلموا)()1

وحكى لنا حفيده اإلمام الصادق حكاية ال تصلح إال ملن تومهوا أن عقوهلم
ستحجبهم عن اجلنة ،وحتول بينهم وبني فضل اهلل ،فقد روي أنه ذكر له فضل شخص
من الناس وكثرة عبادته ،فلم هيتم كبري اهتامم بذلك ،وإنام راح يسأهلم عن عقله ،ثم ذكر
هلم سبب ذلك السؤال ،وأن العقل هو مناط الثواب والعقاب ،وبه يميز السابقون من
املتخلفني ،فقال( :إن رجالً من بني إرسائيل كان يعبد اهلل يف جزيرة من جزائر البحر،
مر به فقال يا رب أرين
خرضاء نرضة ،كثرية الشجر ظاهرة املاء وإن ملك ًا من املالئكة ه
ثواب عبدك هذا) ،فأراه اهلل تعاىل ذلك ،فاستقله امللك ،فأوحى اهلل تعاىل إليه :أن
اصحبه فأتاه امللك يف صوره إنيس فقال له( :من أنت؟) قال( :أنا رجل عابد بلغني
مكانك وعبادتك يف هذا املكان فأتيتك ألعبد اهلل معك) ،فكان معه يومه ذلك فلام
أصبح قال له امللك( :إن مكانك لنزه ،وما يصلح إال للعبادة) ،فقال له العابد :إن ملكاننا
هذا عيب ًا) ،فقال له( :وما هو؟) قال( :ليس لربنا هبيمة فلو كان له محار رعيناه يف هذا
املوضع ،فإن هذا احلشيش يضيع) ،فقال له ذلك امللك( :وما لربك محار؟) .فقال( :لو
كان له محار ما كان يضيع مثل هذا احلشيش) ،فأوحى اهلل إىل امللك( :إنام أثيبه عىل قدر
عقله)()2

أرأيت أهيا الرفيق العزيز قيمة العقل ،وقيمه صاحبه عند اهلل ،وأنه حتى لو نجا،
فإنه لن يكون يف ذلك املحل الذي يصل إليه أصحاب العقول املنورة بنور احلقائق،

( )1الرتمذي ( ، )2007وقال :هذا حديث حسن غريب .وقال حمقق جامع األصول ( )698 /11حديث حسن.
( )2الكايف.12/1 ،
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وهلذا ورد يف احلديث الرشيف قوله ( :إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا يف
حسن عقله ،فإنام ُجيازى بعقله) ()1

وهكذا كان الورثة ال يكتفون من دين الناس بظاهرهم ،وإنام يسألون عن
عقوهلم ،وهل هي مقيدة سجينة ،أم حرة طليقة ،وقد روي أن اإلمام الصادق ذكر له
رجل مبتىل بالوضوء والصالة ،فلم يلتفت لذلك ،فقيل له  :هو رجل عاقل ،فقال:
(وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟) فقيل له :وكيف يطيع الشيطان؟ فقال( :سله هذا
الذي يأتيه من أي يشء هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان) ()2

إن مل تكفك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ كل هذه النصوص يف فضل العقل ،وأنك ال
يمكن أن تصل ليشء من دونه ،فاسمع هلذه النصيحة الغالية من رسول اهلل  ،فقد
قال( :ما قسم اهلل للعباد شيئ ًا أفضل من العقل ،فنوم العاقل أفضل من سهر اجلاهل،
وإقامة العاقل أفضل من شخوص اجلاهل ،وال بعث اهلل نبي ًا وال رسوالً حتى يستكمل
العقل ،ويكون عقله أفضل من مجيع عقول أمته وما يضمر النبي يف نفسه أفضل من
اجتهاد املجتهدين ،وما أدى العبد فرائض اهلل حتى عقل عنه ،وال بلغ مجيع العابدين يف
فضل عبادهتم ما بلغ العاقل ،والعقالء هم أولو األلباب ،الذين قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َما
األ ْل َباب﴾ [البقرة)3( )]269 :
َي هذكهر إ هال ُأو ُلو ْ َ

ُ

وهلذا يمكنك أن متيز بني ورثة النبوة وغريهم باملوقف من العقل ،فمن دعاك إىل
العقل ،فقد دعاك إىل دين اهلل ،ومن طلب منك أن تقيد عقلك ،وتسجنه ،فهو يدعوك
ألن تعبد اهلل بالدين الذي رشعه هبواه.

( )1الكايف.12/1 ،
( )2الكايف.13/1 ،
( )3الكايف.13/1 ،
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وقد أرسل اإلمام الرضا إىل بعض أصحابه برسالة طويلة ال يدعوه فيها إىل
اتباعه واخلضوع ألوامره ـ كام يفعل أصحابك الذين أمروك بسجن عقلك ـ وإنام أمره
باتباع العقل وإعام له ،فمن اتبع العقل وأعمله عرف أصحاب احلق ،واتبعهم ال
لذواهتم ،وإنام ألن العقل هو الذي هداه إليهم.
ومما جاء يف تلك الرسالة قوله( :يا هشام ما بعث اهلل أنبياءه ورسله إىل عباده إال
ليعقلوا عن اهلل ،فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة ،وأعلمهم بأمر اهلل أحسنهم عقال،
وأكملهم عقال أرفعهم درجة يف الدنيا واآلخرة ..يا هشام إن هلل عىل الناس حجتني:
حجة ظاهرة وحجة باطنة ،فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة عليهم السالم ،وأما
الباطنة فالعقول ..يا هشام إن العاقل الذي ال يشغل احلالل شكره ،وال يغلب احلرام
صربه ..يا هشام من سلط ثالث ًا عىل ثالث فكأنام أعان عىل هدم عقله؛ من أظلم نور
تفكره بطول أمله ،وحمى طرائف حكمته بفضول كالمه ،وأطفأ نور عربته بشهوات
نفسه ،فكأنام أعان هواه عىل هدم عقله ،ومن هدم عقله ،أفسد عليه دينه ودنياه ..يا
هشام كيف يزكو عند اهلل عملك ،وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك
عىل غلبة عقلك ..يا هشام الصرب عىل الوحدة عالمة قوة العقل ،فمن عقل عن اهلل؛
اعتزل أهل الدنيا والراغبني فيها ،ورغب فيام عند اهلل ،وكان اهلل أنسه يف الوحشة،
وصاحبه يف الوحدة ،وغناه يف العيلة ،ومعزه من غري عشرية ..يا هشام نصب احلق
لطاعة اهلل  ،وال نجاة إال بالطاعة ،والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم ،والتعلم بالعقل
يعتقد ،وال علم إال من عامل رباين ،ومعرفة العلم بالعقل ..يا هشام قليل العمل من العامل
مقبول مضاعف ،وكثري العمل من أهل اهلوى واجلهل مردود ..يا هشام إن العاقل ريض
بالدون من الدنيا مع احلكمة  ،ومل يرض بالدون من احلكمة مع الدنيا ،فلذلك ربحت
جتارهتم ..يا هشام إن العقالء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ،وترك الدنيا من
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الفضل ،وترك الذنوب من الفرض) ()1

إىل آخر الرسالة التي يمكنك أن تبحث عنها ،لتجعلها دستورا لك يف حياتك..
وتلقي عنك كل القيود التي قيدك هبا أولئك الذين يريدون منك أن تصري تابعا ذليال
هلم ،ال تابعا عزيزا للحق الذي ال يمكن أن تصل هلل ،وال لرسوله ،وال للورثة الصادقني
من دونه.

( )1الكايف.17/1 ،
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ال تصاحب هؤالء
أهيا الرفيق العزيز ..لقد تأملت يف املصائب التي نزلت بك ،يف دينك ودنياك،
والتي ذكرهتا يل ،وأنت تتأ مل ،وتبكي ،وقد رأيت أن أكثرها ال يعود إليك ،وال إىل الطباع
التي جبلت عليها ،وإنام يعود إىل أولئك الذين اختذهتم رفاقا وخالنا ،ورصت
كاألخرس أمامهم ليس لك إال أن تستمع وتتأثر؛ فحولوا من حياتك إىل ما وصفته يل.
لقد ذكرتني تلك األحاديث التي بثثتها يل بقوله تعاىل ،وهو يصف مشهدا من
مشاهد اآلخرةَ ﴿ :و َي ْو َم َي َع ُّض ال هظامل ُ ع ََىل َيدَ ْيه َي ُق ُ
الر ُسول َسب ًيال
ول َيا َل ْيتَني هاخت َْذ ُ
ت َم َع ه
الذكْر َب ْعدَ إ ْذ َجا َءين َوك َ
او ْي َلتَا َليْتَني َمل ْ َأ هخت ْذ ُف َالنًا َخل ًيال (َ )28ل َقدْ َأ َض هلني عَن ِّ
َان
(َ )27ي َ
ان ل ْإلن َْسان َخ ُذ ً
الشيْ َط ُ
ه
وال﴾ [الفرقان]29 - 27 :
ثم محدت اهلل تعاىل ،ألنك عضضت أصابع الندم يف الدنيا ،ومل تعضضها يف
اآلخرة ،حني ال ينفعك الندم.
وهلذا أدعوك أن تراجع كل عالقاتك ،ال لتقطعها مجيعا ،وتعتزل الناس ،فمعاذ
اهلل أن آمرك بالقطيعة ،واملؤمن إلف مألوف ،وال خري فيمن ال يألف ،وال يؤلف.
ولكني أوجهك إىل تصحيح املعايري التي ختتار هبا أصدقاءك ،فأنت عىل حسب
ما ذكرت يل كنت تنتقي الوجهاء واألثرياء ..وتتصور أهنم قد يقفون معك يف املواقف
الصعبة ..لكنك ا كتشفت أهنم تركوك أحوج ما تكون إليهم ..وهلم احلق يف ذلك ،فأنت
مل تكن صادقا يف صحبتهم ..ولذلك أعطاك اهلل بحسب نيتك.
ولو كنت صادقا معهم ،فصحبتهم يف اهلل وهلل ،ال لغرض من أغراض الدنيا ،ملا
سكت عن املنكرات التي يقعون فيها تأليفا لقلوهبم ،وخشية من نفورهم ..فلذلك
باعوك بسبب بيعك للحقائق والقيم ،وخانوك ألنك أنت أيضا كنت خائنا هلم بعدم
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نصيحتهم.
وليت األمر توقف عىل ذلك ،فأخالقهم رست إليك ،وحولتك نسخة طبق
األصل هلم ..وكيف ال حيصل لك ذلك ،وقد قال رسول اهلل ( :املرء عىل دين خليله
فلينظر أحدكم من خيالل)()1

وقال( :مثل ا جلليس الصالح والسوء ،كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل
املسك :إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه ،وإما أن جتد منه رحيا طيبة ،ونافخ الكري :إما أن
حيرق ثيابك ،وإما أن جتد رحيا خبيثة)()2

لقد كان يف إمكانك أهيا الرفيق العزيز أن ختتارك أولئك البسطاء الطيبني املمتلئني
باإليامن ،والذين قد ال جتد هلم عندهم ما ينفعك يف أمور الدنيا ،لكنك ستنتفع هبم كثريا
يف أمور الدين ..وسريققون قلبك ،ويمألونك إخالصا وصالحا وتقوى..
لكنك رغبت عنهم ،ومل تسمع إىل أوامر اهلل تعاىل بصحبة الصاحلني ،والصرب
يش ُيريدُ َ
رب َن ْف َس َك َم َع ا هلذي َن َيدْ ُع َ
ون َو ْج َه ُه
معهم ،وقد قالَ ﴿ :و ْ
اص ْ
ون َر ه ُهب ْم با ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َو َال َت ْعدُ َعيْن َ
احليَاة الدُّ ْنيَا﴾ [الكهف ،]28 :وقال معقبا عىل ذلك،
َاك َعن ُْه ْم ُتريدُ زينَ َة ْ َ
وحمذرا من الغافلني أصحاب األهواءَ ﴿:و َال ُتط ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْلبَ ُه َع ْن ذكْرنَا َوا هتبَ َع َه َوا ُه
َوك َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا ﴾ [الكهف]28 :
لو أنك سمعت إىل تلك اآلية الكريمة ،وسمعت معها قوله ( :انظروا من
حتادثون ،فإنه ليس من أحد ينزل به املوت إال مثل له أصحابه يف اهلل إن كانوا خيارا
فخيارا ،وإن كانوا رشارا فرشارا ،وليس أحد يموت إال مثلت له عند موته)()3

( )1رواه أبو داود ج  2ص  559و رواه الكليني يف الكايف ج  2ص  375و .642
( )2رواه البخاري ،الفتح  ، )2101( 4مسلم ( )2628واللفظ له..
( )3الكايف ج  2ص .638
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وسمعت معهام قول لقامن خماطبا ابنه( :يا بني ..كام ليس بني الذئب والكبش
خلة ،كذلك ليس بني البار والفاجر خلة ،من يقرتب من الزفت يعلق به بعضه كذلك
من ي شارك الفاجر يتعلم من طرقه ،من حيب املراء يشتم ،ومن يدخل مداخل السوء
يتهم ،من يقارن قرين السوء ال يسلم ،ومن ال يملك لسانه يندم)()1

لو أنك سمعت ذلك كله جلعلت الدين واخللق احلسن املعيار األول يف
الصحبة ..ألنك باختيارك للصاحب قد اخرتت الصورة التي تريد أن تصري إليها.
أعلم ما ستقول يل أهيا الرفيق العزيز ..فأنت ستذكر يل ذلك الصاحب املتدين
الذي صحبته ،ومل يزدك إال بعدا عن ربك ،وعن دينك ،ولست أدري ما أقول لك.
لكني أذكرك أنك تومهت أن التدين لباس ومظاهر ،وليس عقال وقلبا
وسلوكا ..لذلك بدل أن تقع يف صحبة املتدين الصالح ،رحت تقع يف صحبة املتدين
األمحق ..وأخطر أعداء الدين احلمقى ..ألهنم جيعلون من الدين نفسه محقا وغفلة.
ولو أنك سمعت لوصايا احلكامء يف التحذير من احلمقى ،لوزنت عقل ذلك
الصاحب قبل أن تنظر إىل حليته أو قميصه ..فبالعقل يعبد اهلل ،وليس باللحية وال
باللباس ،وقد قا ل اإلمام عيل حمذرا من صحبة احلمقى( :ال عليك أن تصحب ذا العقل
وإن مل حيمد كرمه ،ولكن انتفع بعقله واحرتس من سيئ أخالقه ،وال تدعن صحبة
الكريم ،فإن مل تنتفع بعقله ولكن انتفع بكرمه بعقلك ،وافرر كل الفرار من اللئيم
األمحق)()2

وقال( :إياك ومصادقة األمحق فإنك أرس ما تكون من ناحيته أقرب ما يكون إىل

( )1الكايف ج  2ص .641
( )2الكايف ،ج  2ص .638

150

مساءتك)()1
وقال( :ال ينبغي للمسلم أن يواخي الفاجر ،وال األمحق ،وال الكذاب)()2

وقال:
فال تصحب أخا اجلهل وإياك وإياه ..فكم من جاهل أردى حليام حني آخاه
يقاس املرء باملرء إذا ما املرء ما شاه

ولليشء من اليشء مقاييس وأشباه

وللقلب عىل القلب دليل حني يلقاه
وقال الشاعر:
إين آلمن من عدو عاقل

وأخاف خال يعرتيه جنون

فالعقل فن واحد وطريقه

أدرى وأرصد واجلنون فنون

وقال آخر:
اتّق األمحق أن تصحبه

إنّام األمحق كالثّوب اخللق

ك ّلام ر ّقعت منه جانبا

الريح وهنا فانخرق
خرقته ّ

أو كصدع يف زجاج فاحش

هل ترى صدع زجاج يرتتق

السوق إن أقضمته
كحامر ّ

رمح النّاس وإن جاع هنق

السوء إن أسغبته
أو غالم ّ

رسق النّاس وإن يشبع فسق

وإذا عاتبته كي يرعوي

أفسد املجلس منه باخلرق

وهكذا ـ أهيا الرفيق العزيز ـ يمكنك أن تنتقي أصحابك ،ال عىل حسب ما يمليه
عليك هواك ،وإنام عىل حسب ما يمليه عليك عقلك ودينك ..واستعن باحلكامء ،فهم
عقل لعقل لعقلك ،وحكمة حلكمتك.

( )1الكايف ج  2ص .642
( )2الكايف ،ج  2ص .640
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وقد قال سيد احلكامء ،اإلمام عيل ،وهو يعظك ويعظني ويعظ األمة مجيعا:
(ينبغي للمسلم أن جيتنب مؤاخاة ثالثة :املاجن واألمحق والكذاب ،فأما املاجن فيزين
لك فعله ،وحيب أن تكون مثله ،وال يعينك عىل أمر دينك ومعادك ،ومقاربته جفاء
وقسوة ،ومدخله وخمرجه عليك عار ،وأما األمحق فإنه ال يشري عليك بخري ،وال يرجى
لرص ف السوء عنك ولو أجهد نفسه وربام أراد منفعتك فرضك ،فموته خري ،من حياته،
وسكوته خري من نطقه ،وبعده خري من قربه ،وأما الكذاب فإنه ال هينئك معه عيش،
ينقل حديثك وينقل إليك احلديث ،كلام أفنى أحدوثة مطها بأخرى حتى أنه حيدث
بالصدق فال يصدق ،ويغري بني الناس بالعداو ة وينبت الشحناء يف الصدور ،فاتقوا
اهلل وانظروا ألنفسكم)(.)1
وقال بعده حفيده وتلميذه اإلمام الصادق( :ال تصحب مخسة الكذاب فإنك منه
عىل غرور ،وهو مثل الرساب يقرب منك البعيد ،ويبعد منك القريب ،واألمحق فإنك
لست منه عىل يشء يريد أن ينفعك فيرضك ،والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون
إليه ،واجلبان فإنه يسلمك ويفر عند الشدة ،والفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها،
فقيل :وما أقل منها؟ قال :الطمع فيها ثم ال يناهلا)(.)2
وقال( :ال تكون الصداقة إال بحدودها فمن كانت فيه هذه احلدود أو يشء منها
فانسبه إىل الصداقة ،ومن مل يكن فيه يشء منها فال تنسبه إىل يشء من الصداقة :فأوهلا
أن يكون رسيرته وعالنيته لك واحدة ،والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه،
والثالثة أن ال تغريه عليك والية وال مال ،والرابعة أن ال يمنعك شيئا تناله مقدرته،

( )1الكايف ،ج  2ص .376
( )2الكايف ،ج  2ص .376
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واخلامسة وهي جتمع هذه اخلصال أن ال يسلمك عند النكبات)()1

هذه وصاياهم يل ولك ولكل الناس ..فامحل قلمك ،وشطب عىل كل صاحب
حيول بينك وبني ربك ..فأنت مل تنزل هلذه الدنيا لتصاحب اخللق ،وإنام نزلت لتصاحب
اخلالق ،فكل من حال بينك وبينه ففر منه فرارك من األسد ..فهو ليس سوى وحش قد
تزين لك ليلتهمك.

( )1الكايف ،ج  2ص .639
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ال متش يف األرض مرحا
أهيا الرفيق العزيز ..سمعتك البارحة ،وأنت تتحدث عن سيارتك اجلديدة
الفاخرة ،وأهنا آخر طراز ،وأنه ال يوجد نظري هلا يف البلدة التي تسكنها..
وقد أعجبك قول بعض حمدثيك ،وهو يتزلف إليك ،ويصف األعناق التي
ترشئب إليك كلام رست هبا ،ومثلها العيون التي تذهل عن كل يشء ،لتحدق فيك
وفيها.
وهكذا أعجبك إشادة اآلخر بالبذلة التي تلبسها ،واحلذاء الذي تنتعله ،واحلقيبة
الدبلوماسية التي حتملها ،والنظارات الشمسية التي تستعملها..
وكنت تذكر هلم أن ذلك كله من متطلبات وظيفتك اجلديدة ،والتي تستدعي أن
تظهر أمام الناس بذلك املظهر اخلاص..
ولست أدري ما أقول لك ،فأنا أعلم أن سيارتك القديمة كانت وافية بالغرض،
وأهنا أيضا كانت تعجبك ..لكنك استبدلتها ،ال لعطب فيها ،وإنام ألن صورهتا
ومظهرها ال يتناسبان مع وظيفتك اجلديدة..
وهكذ أصبح لوظيفتك اجلديدة ،واملكانة االجتامعية التي حصلت لك بسببها
دور ا كبريا يف كل حركاتك وسكنانك ،وحتى يف طريقة حديثك ،ومشيتك ،ومحلك
ألغراضك ..فأنت مل تعد تزور األسواق ،وأنت حتمل القفة كعادتك ،ألن ذلك يرض
بمكانتك االجتامعية ..وهكذا مل تعد بتلك البساطة التي كنت تظهر هبا أمام الناس ،بل
صار الناس هيابونك ،وال يكادون يستطيعون احلديث معك.
لقد ذكرين وضعك احلايل ،ووظيفتك اجلديدة ،واألخالق التي رصت هبا،
بقارون ..فهو أيضا ـ بعد أن نال الكنوز الكثرية التي وصل إليها بعلمه واجتهاده وحيله
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ـ صار ذا مكانة خاصة يف بلدته وجمتمعه.
وبام أنه مل تكن يف عهده سيارات فارهة مثل سيارتك ،فقد عوضها بذلك املوكب
الفخم الذي شد االنتباه ،والذي وصفه اهلل تعاىل بقولهَ ﴿ :ف َ
خ َر َج ع ََىل َق ْومه يف زينَته َق َال
ويت َق ُار ُ
ا هلذي َن ُيريدُ َ
ون إ هن ُه َل ُذو َح ٍّظ عَظي ٍم ﴾ [القصص:
احل َيا َة الدُّ ْن َيا َيا َل ْي َ
ت َلنَا مثْ َل َما ُأ َ
ون ْ َ
]79
وهكذا أنت ..فقد كان ت كل العيون التي حتدق فيك تسطر بنظراهتا تلك
الكلامت التي قاهلا الذين يريدون احلياة الدنيا ..فكلهم متنوا أن يكون هلم ذلك النعيم،
وتلك السيارة ،وذلك املوكب ،وتلك املكانة االجتامعية.
وأنا ال أريد أن أوصيك ،ألين أعلم أنك ستوبخني ،وستذكر يل البون الشاسع
بينك وب ني قارون ..وأنني أظلمك عندما أشبهك به ..ولك احلق يف ذلك ،ولو أين مل
أقصد بقارون شخصه ،وال كفره ،وال عتوه ،وإنام قصدت تلك اخليالء التي برز هبا
للناس ،فامتألوا عشقا للدنيا ..وكان سببا يف ذلك العشق اآلثم الذي تتولد منه كل
اخلطايا.
ولذلك سأذكر لك نموذجا مناقضا لنموذج قارون ..كانت له املكانة الرفيعة يف
الدين والدنيا ،ويف عامل امللك وعامل امللكوت ..وكان له ـ مثيل ـ رفيق مثلك ..توىل بعض
املناصب ،فرأى أهنا غريت بعض سلوكه ،فراح يكتب له رسالة ينصحه فيها بمثل ما
أنصحك.
ال شك أنك عرفته ..ومن ال يعرفه ..إنه اإلمام عيل الذي كتب رسالة رقيقة إىل
عامله عىل البرصة عثامن بن حنيف األنصاري ،بعد أن بلغه أنه دعي إىل وليمة قوم من
أهلها فمَض إليها ..فكتب إليه يقول( :أ ّما بعد يا ابن حنيف ،فقد بلغني ّ
أن رجال من
فتية أهل البرصة ،دعاك إىل مأدبة فأرسعت إليها ،تستطاب لك األلوان ،وتنقل إليك
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مدعو ،فانظر إىل ما
جمفو ،وغنيّهم
ّ
اجلفان ،وما ظننت أنّك جتيب إىل طعام قوم عائلهم ّ
تقضمه من هذا املقضم ،فام اشتبه عليك علمه فالفظه ،وما أيقنت بطيب وجوهه فنل
منه) ()1

وإن ّ
ثم راح يصف له حاله ،ليأتم به ،وتأتم به األجيال من بعده ،فقال( :أال ّ
لكل
مأموم إماما يقتدي به ،ويستيضء بنور علمه ،أال ّ
وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه
بطمريه ،ومن طعمه بقرصيه ،أال وإنّكم ال تقدرون عىل ذلك ،ولكن أعينوين بورع
واجتهاد ،وع ّفة وسداد ..فو اهللّ ما كنزت من دنياكم تربا ،وال ا ّدخرت من غنائمها وفرا،
وال أعددت لبايل ثويب طمرا ،وال حزت من أرضها شربا ،وال أخذت منه ّإال كقوت
أتان دبرة ،وهلي يف عيني أوهى وأوهن من عفصة مقرة)
ثم ذكر له أن زهده يف الدنيا ليس ناشئا عن جهله هبا ،وإنام هو ناشئ عن رغبته
فيام عند اهلل ..وحتى يستوي هو وأبسط املستضعفني من رعيته ،وال يتميز عنهم بمركب
وال ملبس وال أي هالة من اهلاالت التي تضعها عليك ..فال يمكن أن يدرك عوز
املعوزين ،وال فقر الفقراء من ميز نفسه عن غريه.
لقد كتب اإلمام عيل يقول له( :و لو شئت الهتديت ال ّطريق إىل مص ّفى هذا
العسل ،ولباب هذا القمح ،ونسائج هذا القزّ  ،ولكن هيهات أن يغلبني هواي ،ويقودين
ختري األطعمةّ ،
ولعل باحلجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص ،وال عهد
جشعي إىل ّ
له ّ
حرى!! أو أكون كام قال القائل:
بالشبع!! أو أبيت مبطانا وحويل بطون غرثى ،وأكباد ّ
وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد حت ّن إىل القدّ !

وهكذا راح يذكر له األثر احلقيقي للمكانة االجتامعية ،وهو اجلد يف مصالح

( )1هنج البالغة :الكتاب رقم()45
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الناس ،والعمل خلدمتهم ،ال شد انتباههم ،والتطاول عليهم ..فقال( :أأقنع من نفيس
بأن يقال :هذا أمري املؤمنني ،وال أشاركهم يف مكاره الدّ هر؟ أو أكون أسوة هلم يف
مهها علفها ،أو
جشوبة العيش ،فام خلقت ليشغلني أكل ال ّطيّبات ،كالبهيمة املربوطة ّ
عام يراد هبا ،أو أترك سدى أو أمهل
تقممها ،تكرتش من أعالفها وتلهو ّ
املرسلة شغلها ّ
الضاللة ،أو أعتسف طريق املتاهة)
أجر حبل ّ
عابثا ،أو ّ
ثم ختم الرسالة هبذا الشعار الذي ال ينبغي ألحد خياف اهلل أن ينساه أو يغفل
عنه ،لقد قال له( :فاتّق اهللّ يا ابن حنيف ،ولتكفف أقراصك ،ليكون من النّار
خالصك)
وهكذا ذكر يف خطبة أخرى األنبياء الكرام عليهم السالم ،أولئك الذين نالوا
أعظم مكانة ،وأرش ف درجة ،ومع ذلك مل يزدهم الرشف وال املكانة إال زهدا
وتواضعا ..لقد قال يصف رسول اهلل ( :و لقد كان يف رسول اهللّ  كاف لك يف
األسوة ،ودليل لك عىل ذ ّم الدّ نيا وعيبها ،وكثرة خمازهيا ومساوهيا ،إذ قبضت عنه
أطرافها ،وو ّطئت لغريه أكنافها ،وفطم عن رضاعها ،وزوي عن زخارفها)
السالم
وقال يصف موسى عليه السالم( :وإن شئت ثنّيت بموسى كليم اهللّ عليه ّ
ت إ َ هيل م ْن َخ ْ ٍ
ري َفق ٌري﴾ [القصص ،]24 :واهللّ ما سأله ّإال
حيث يقولَ ﴿ :ر ِّب إ ِّين ملا َأنْزَ ْل َ
خبزا يأكله ،ألنّه كان يأكل بقلة األرض ،ولقد كانت خرضة البقل ترى من شفيف
ّ
وتشذب حلمه)
صفاق بطنه ،هلزاله
السالم صاحب
وقال يصف داود عليه السالم ..( :وإن شئت ث ّلثت بداود عليه ّ
املزامري ،وقارئ أهل اجلنّة ،فلقد كان يعمل سفائف اخلوص بيده ،ويقول جللسائه:
أ ّيكم يكفيني بيعها؟ ويأكل قرص ّ
الشعري من ثمنها)
وقال يصف املسيح عليه السالم ..( :و إن شئت قلت يف عيسى ابن مريم عليه
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يتوسد احلجر ،ويلبس اخلشن ،ويأكل اجلشب ،وكان إدامه اجلوع،
السالم فلقد كان ّ
ّ
ورساجه بال ّليل القمر ،وظالله يف ّ
الشتاء مشارق األرض ومغارهبا ،وفاكهته ورحيانه ما
تنبت األرض للبهائم ،ومل تكن له زوجة تفتنه ،وال ولد حيزنه ،وال مال يلفته ،وال طمع
يذ ّله ،دا ّبته رجاله ،وخادمه يداه) ()1

فتأس بنب ّيك
ثم ختم خطبته بذكر حبيته  ،الذي رباه عىل عينه ،فقالّ ( :
األطيب األطهر ّ 
هلل
وأحب العباد إىل ا ّ
تأسى ،وعزاء ملن تعزّ ى،
ّ
فإن فيه أسوة ملن ّ
واملقتص ألثره ..قضم الدّ نيا قضام ،ومل يعرها طرفا ،أهضم أهل الدّ نيا
املتأيس بنب ّيه،
ّ
ّ
كشحا ،وأمخصهم من الدّ نيا بطنا ،عرضت عليه الدّ نيا فأبى أن يقبلها ،وعلم ّ
هلل
أن ا ّ
سبحانه أبغض شيئا فأبغضه ،وح ّقر شيئا فح ّقره ،وصغّر شيئا فصغّره ..ولو مل يكن فينا
ّإال ح ّبنا ما أبغض اهللّ ورسوله ،وتعظيمنا ما صغّر اهللّ ورسوله ،لكفى به شقاقا هللّ،
وحما ّدة عن أمر اهلل)
ثم راح يصف حاله  ، وزهده يف الدنيا ،وتواضعه فيها ،فقال( :و لقد كان 
يأكل عىل األرض ،وجيلس جلسة العبد ،وخيصف بيده نعله ،ويرقع بيده ثوبه ،ويركب
السرت عىل باب بيته ،فتكون فيه التّصاوير فيقول:
احلامر العاري ،ويردف خلفه .ويكون ّ
فإين إذا نظرت إليه ذكرت الدّ نيا وزخارفها.
يا فالنة -إلحدى أزواجه -غ ّيبيه عنّيّ ،
وأحب أن تغيب زينتها عن عينه،
فأعرض عن الدّ نيا بقلبه ،وأمات ذكرها من نفسه،
ّ
لكيال يتّخذ منها رياشا ،وال يعتقدها قرارا ،وال يرجو فيها مقاما ،فأخرجها من النّفس،
وأشخصها عن القلب ،وغ ّيبها عن البرص ،وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه،
وأن يذكر عنده)

( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .160
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ثم راح خياطب عقيل وعقلك وعقول الناس مجيعا ،فيقول( :لقد كان يف رسول
خاصته ،وزويت عنه
اهللّ  ما يد ّلك عىل مساوئ الدّ نيا وعيوهبا ،إذ جاع فيها مع
ّ
حممدا بذلك أم أهانه؟ ..فإن
زخارفها مع عظيم زلفته ،فلينظر ناظر بعقله ،أكرم اهللّ ّ
قال :أهانه فقد كذب واهللّ العظيم باإلفك العظيم ..وإن قال :أكرمه ،فليعلم ّ
أن اهللّ قد
متأس بنب ّيه،
فتأسى
ّ
أهان غريه حيث بسط الدّ نيا له ،وزواها عن أقرب النّاس منهّ ..
وإال فال يأمن اهللكةّ ،
واقتص أثره ،وولج موجلهّ ،
للساعة،
ّ
حممدا  علام ّ
فإن اهللّ جعل ّ
ومبرشا باجلنّة ،ومنذرا بالعقوبة ،خرج من الدّ نيا مخيصا ،وورد اآلخرة سليام ،مل يضع
ّ
حجرا عىل حجر حتّى مَض لسبيله ،وأجاب داعي ر ّبه ..فام أعظم منّة اهللّ عندنا حني
أنعم علينا به ،سلفا نتّبعه ،وقائدا نطأ عقبه)
ومل تكن مواعظه قارصة عىل لسانه ،بل كان فعله أبلغ من لسانه ،وقد رويت
الروايات الكثرية من أحبابه وأعدائه تصفه وتصف تواضعه وزهده وحاله ،وهو أمري
املؤمنني ،وقد ذكره األرقم ،فقال ( :رأيت عيل بن أيب طالب يعرض سيفا له يف رحبة
الكوفة ويقول ( :من يشرتي مني سيفي هذا واهلل لقد جلوت به غري مرة عن وجه رسول
اهلل  ولو كان عندي أربعة دراهم ثمن إزار مل أبعه)()1

وذكره سفيان ،فقال( :إن عليا مل يبن آجرة عىل آجرة وال لبنة عىل لبنة وال قصبة
عىل قصبة وان كان ليؤتى بحبوبه من املدينة يف جراب ..وكان خيتم عىل اجلراب الذي
يأكل منه ويقول :ال احب أن يدخل بطني إال ما اعلم) ()2

وذكره عمر بن قيس ،فقال ( :رئي عىل عيل إزار مرقوع فقيل له فقال( :يقتدى به

( )1الكامل البن األثري ج 3ص.201
( )2الكامل البن األثري ج 3ص.201
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املؤمن وخيشع به القلب)()1

وذكره ابنه احلسن ،فقال( :يف صبيحة الليلة التي قتل فيها أمري املؤمنني واهلل ما
ترك صفراء وال بيضاء إال ثالثامئه درهم فضلت من عطائه)()2

هذا هو ربان سفينة النجاة ـ أهيا الرفيق العزيز ـ فاركب معه ،وال تركب مع
قارون ،حتى ال خيسف بك وبسيارتك وبذلتك وحقيبتك ونظارتك ومكانتك
ووظيفتك األرض..

( )1منتخب الكنز ج 3ص.57
( )2اإلمامة والسياسة ج 1ص.170
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ال تصعر خدك للناس
أهيا الرفيق العزيز ..لقد سمعت البارحة بعضهم حيدثك عن الوقار ،وينصحك
بأن تتجاىف عن الناس ،ألهنم عوام دمهاء ،ال يصلك منهم إال األذى والرش ،وأن اخلري
يف أن تكفهر يف وجوههم ،حتى ال يطمعوا فيك ،وال يقرتبوا منك..
ومل أعجب من حديثه ،ولكني عجبت من استحسانك له ،واقتناعك به ،وكأنك
مل تقرأ قوله تعاىل يف وصية لقامن احلكيم البنهَ ﴿ :و َال ُت َص ِّع ْر َخده َك للنهاس َو َال َمتْش يف
ب ُك هل خمُ ْت ٍ
خ ٍ
َْ
َال َف ُ
ور (َ )18وا ْقصدْ يف َم ْشي َك َواغ ُْض ْض م ْن
األ ْرض َم َر ًحا إ هن اهللهَ َال ُحي ُّ
احلمري﴾ [لقامن]19 ،18 :
َص ْوت َك إ هن َأ ْنك ََر ْاألَ ْص َوات َل َص ْو ُ
ت َْ
فهل ترى أن ذلك الصاحب الذي وسوس لك بتلك الكلامت أكثر حكمة من
لقامن؟ ..أم ترى أن الناس يف عهد لقامن كانوا أكثر رمحة وتواضعا ولطفا من الناس يف
زمنك؟ ..أم أنك ترى نفسك أرفع مكانة وقيمة من ولد لقامن ،فلذلك ال حتتاج إىل
نصيحة كنصيحته؟
ال بأس ..فليكن ذلك ..ولكن ما تقول يف قوله تعاىل موصيا رسول اهلل ﴿ :
َاح َك ل ْل ُمؤْ مننيَ ﴾ [احلجر ،]88 :وقولهَ ﴿ :و ْ
َو ْ
َاح َك ملَن ا هتبَ َع َك
اخف ْض َجن َ
اخف ْض َجن َ
م َن املُْؤْ مننيَ ﴾ [الشعراء]215 :؟
فهاتان اآليتان الكريمتان خطاب من اهلل تعاىل لرسول اهلل  ،ودعوة له
للتواضع للمؤمنني ،وأن خيفض جناحه هلم ،ليستطيعوا احلديث معه ،واالستفادة منه،
والرتبية عىل يديه ..فالذي يرتفع ويتوقر لن يستفيد منه إال هواه وكربه وشيطانه.
وهلذا وصف اهلل تعاىل عباد الرمحن أولئك الذين هيئت هلم اجلنان العليا بقوله:
ون ع ََىل ْ َ
اجلاه ُل َ
الر ْمحَن ا هلذي َن َي ْم ُش َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما ﴾
األ ْرض َه ْونًا َوإ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
﴿ َوع َبا ُد ه
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[الفرقان]63 :
وهذا أول وصف من أوصافهم ،ولواله مل يكونوا بتلك الدرجة ،ومل ينالوا ذلك
الثواب ،فكرامة اهلل لعباده مرتبطة بعبوديتهم ،وعبوديتهم مرتبطة بتواضعهم ..والذي
ف
قد يصل إىل حد املذلة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َم ُنوا َم ْن َي ْرتَده منْ ُك ْم َع ْن دينه َف َس ْو َ

َي ْأيت اهللهُ ب َق ْو ٍم ُحي ُّب ُه ْم َو ُحي ُّبو َن ُه َأذ هل ٍة ع ََىل املُْؤْ مننيَ َأعزه ٍة َ
عَىل ا ْلكَافري َن﴾ [املائدة]54 :

هذه هي أوصاف املؤمنني ـ أهيا الرفيق العزيز ـ وهي التي تضع عىل رأسك تاج
الوقار احلقيقي ،ال تاج الوقار املزيف ..فالوقار هبة اهلل للمتواضعني املمتلئني بالعبودية،
وليس للمستكربين منه حظ ..وحتى لو هاهبم الناس ،فهيبتهم هيبة خوف ،ال هيبة
حمبة ،وهي رسعان ما تتحول إىل استخفاف وسخرية.
وهلذا نصحنا رسول اهلل  بأن نطلب الوقار من أبوابه احلقيقية ،ال من أبوابه
املزيفة ،فقال( :طوبى ملن تواضع يف غري منقصةّ ،
وذل يف نفسه من غري مسألة ،وأنفق
ماال مجعه يف غري معصية ،ورحم أهل ّ
الذ ّل واملسكنة ،وخالط أهل الفقه واحلكمة..
رشه،
طوبى ملن طاب كسبه ،وصلحت رسيرته ،وكرمت عالنيته ،وعزل عن النّاس ّ
طوبى ملن عمل بعلمه ،وأنفق الفضل من ماله ،وأمسك الفضل من قوله)()1

ّ
(وإن اهلل أوحى إ ّيل أن تواضعوا حتّى ال يفخر أحد عىل أحد وال يبغي
وقال:
أحد عىل أحد) ()2

وقال(:ما من امرئ ّإال ويف رأسه حكمة ،واحلكمة بيد ملك إن تواضع قيل
للملك :ارفع احلكمة ،وإن أراد أن يرفع قيل للملك :ضع احلكمة أو حكمته) ()3

( )1الرتغيب والرتهيب ( )558 /3وقال :رواه الطرباين ورواته إىل نصيح ثقات.
( )2مسلم ()2865
( )3رواه البزار وإسناده حسن ،جممع الزوائد ()83 /8
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وقال( :ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهلل عبدا بعفو ّإال عزّ ا ،وما تواضع أحد
إال رفعه اهلل) ()1
هلل ّ

وقال(:من ترك ال ّلباس تواضعا هلل ،وهو يقدر عليه دعاه اهلل يوم القيامة عىل
أي حلل اإليامن شاء يلبسها)()2
رءوس اخلالئق حتّى خيريه من ّ

ّ

وقال( :ابغوين يف ضعفائكم فإنّام ترزقون وتنرصون بضعفائكم) ()3

وقال( :أال أخربكم بأهل اجلنّة؟) قالوا :بىل .قال ّ :
(كل ضعيف متض ّعف لو
(كل ّ
ثم قال( :أال أخربكم بأهل النّار؟) قالوا :بىل .قالّ :
عتل
ألبره)ّ .
أقسم عىل اهلل ّ
جواظ مستكرب)()4
ّ

واملتكربون .وقالت
(احتجت النّار واجلنّة فقالت هذه :يدخلني اجلبّارون
وقال:
ّ
ّ
وجل هلذه( :أنت عذايب ّ
ّ
أعذب بك من
الضعفاء واملساكني .فقال اهلل عزّ
هذه :يدخلني ّ
ولكل واحدة منكام ملؤها) ()5
ّ
أشاء) وقال هلذه (أنت رمحتي أرحم بك من أشاء).
وقال( :من كان يف قلبه مثقال ح ّبة من خردل من كرب ك ّبه اهلل لوجهه يف النّار) ()6

وغريها من األحاديث الكثرية التي يغنيك التأمل فيها عن تلك النصائح
الشيطانية التي أسداها ذلك الرفيق الذي أراد أن يمحو أمجل ما فيك..
وإن شئت أن ترى قدوة لك يف ذلك تغنيك عن اجلميع ،فيكفي أن ترى رسول

( )1مسلم ()2588
( )2أمحد يف املسند ( )439 /3والرتمذي ( ) 2481واللفظ له وقال :حديث حسن ،وحسنه األلباين .واحلاكم يف
املستدرك ( )61 /1وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهبي..
( )3الرتمذي ( )1702وقال :حديث حسن صحيح .واحلاكم يف املستدرك ( )106 /2وأقره الذهبي.
( )4البخاري -الفتح  . )6071( 01مسلم ( )2853واللفظ له.
( )5البخارى الفتح  ،)7449( 13ومسلم ( 2846واللفظ له.
( )6رواه أمحد ()215 /2
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اهلل  من خالل الروايات الكثرية التي رويت عنه ..والتي تتفق مجيعا مع تلك
التوجيهات الربانية ،واحلكم النبوية ،فقد وصف بعضهم سلوك رسول اهلل 
فقال(:كان  يامزح أصحابه وخيالطهم وحيادثهم ويداعب صبياهنم وجيلسهم يف
حجره وجييب دعوة احلر والعبد واالمة واملسكني ويعود املرىض يف أقىص املدينة ويقبل
عذر املعتذر ،قال أنس :ما التقم أحد أذن النبي  فينحى رأسه حتى يكون الرجل هو
الذى ينحى رأسه ،وما أخذه بيده فريسل يده حتى يرسلها اآلخذ ،ومل ير مقدما ركبتيه
بني يد ى جليس له ،وكان يبدأ من لقيه بالسالم ويبدأ أصحابه باملصافحة ،مل ير قط مادا
رجليه بني أصحابه حتى يضيق هبام عىل أحد ،يكرم من يدخل عليه ،وربام بسط له ثوبه،
ويؤثره بالوسادة التى حتته ،ويعزم عليه يف اجللوس عليها إن أبى ،ويكنى أصحابه،
ويدعوهم بأحب أسامئهم تكرمة هلم ،وال يقطع عىل أحد حديثه ،وروى أنه كان ال
جيلس إليه أحد وهو يصىل إال خفف صالته وسأله عن حاجته فإذا فرغ عاد إىل صالته،
وكان أكثر الناس تبسام وأطيبهم نفسا ما مل ينزل عليه قرآن أو يعظ أو خيطب)()1

وقد اتفق مجيع واصفيه عىل أنه أك ثر الناس ابتسامة ..فلم يكن بالعبوس املكفهر
الذي يستجلب الوقار بذلك ..بل كان هينا لينا سهال منبسطا ،وقد وصفه بعض
أصحابه فقال( :ما رأيت أحدا أكثر تبسام من رسول اهلل )2()

وسئل آخر :أكنت جتالس رسول اهلل ؟ قال( :نعم كثري ًا ،كان ال يقوم من
مصاله الذي يصىل فيه الصبح حتى تطلع الشمس ،فإذا طلعت قام ،وكانوا يتحدثون،
فيضحكون ويبتسم) ()3

( )1انظر :عيون األثر.423/2 :
( )2رواه الرتمذي.
( )3رواه مسلم.
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وقال آخر( :كان النبي  كالرجل من رجالكم ،إال أنه كان أكرم الناس ،وألني
ضحاكا بساما) ()1
الناس ّ

ّ

وكان فوق ذلك كله يشارك الناس يف كل أعامهلم؛ فال يرتفع عن أي عمل ،مع
الوظائف الكبرية ا لتي أنيطت به ..وقد ذكر بعضهم كيف كان مع عوام الناس يشارك
يف حفر اخلندق مع كونه القائد األعىل لألمة ،وزعيمها األكرب ،ورسوهلا األعظم ،فعن
الرباء قال :رأيت رسول اهلل  ينقل الرتاب يوم اخلندق حتى وارى الرتاب بياض
بطنه ،وكان كثيف الشعر ،فسمعته يرجتز بكلامت البن رواحة:
واهلل لوال ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا
فأنزلن سكينة علينا وثبت االقدام إن القينا
واملرشكون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا
ورفع هبا صوته :أبينا أبينا(.)2
وقد وصفت عائشة ما كان يصنع  يف بيته ،فقالت(:كان برشا من البرش ،يفيل
ثوبه ،وحيلب شاته وخييط ثوبه ،وخيدم نفسه ،وخيصف نعله ،ويعمل ما تعمل الرجال
يف بيوهتم ،ويكون يف مهنة أهله ،يعني خدمة أهله ،فإذا سمع املؤذن خرج إىل
الصالة)()3

وعنها قالت :كان رسول اهلل  يعمل عمل أهل البيت وأكثر ما يعمل
للخياطة(.)4

( )1مكارم األخالق البن أيب الدنيا ص .397
( )2رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه ابن سعد.
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وكان  فوق ذلك كله إذا نام الناس يشتغل حارسا هلم ،فيهب عند كل فزعة،
فعن حممد بن احلنفية قال :كان رسول اهلل  أشجع الناس ،وقال :فزع أهل املدينة
ذات ليلة ،فانطلق الناس قبل الصوت ،فتلقاهم رسول اهلل  راجعا ،وقد سبقهم إىل
الصوت ،وهو عىل فرس أليب طلحة عري ،يف عنقه السيف ،وهو يقول :مل تراعوا ،مل
تراعوا ،ما وجدت من شئ ،وقال للفرس :وجدناه بحرا ،وإنه لبحر ،قال :وكان فرسه
بطيئا فيه قطاف فام سبق بعد(.)1
وكان  عند الغزو هو الرتس الذي يترتسون به ،فعن بعض الصحابة قال :كنا
إذا محي البأس ولقي القوم القوم ،اتقينا برسول اهلل  ،فام يكون منا أحد أدنى من
القوم منه(.)2
وروى عنه أيضا قال :ملا كنا يوم بدر اتقينا املرشكني برسول اهلل  ،وكان أشد
الناس بأسا يومئذ ،وما كان أحد أقرب من املرشكني منه.
وعن الرباء سأله رجل من قيس :أفررتم عن رسول اهلل  يوم حنني؟ فقال
الرباء :ولكن رسول اهلل  مل يفر ،كانت هوازن ناسا رماة ،وإنا ملا محلنا عليهم
انكشفوا ،وأكببنا عىل الغنائم ،فاستقبلونا بالسهام ،ولقد رأيت رسول اهلل  عىل بغلته
البيضاء ،وإن أبا سفيان بن احلارث آخذ بلجامها ،وهو يقول( :أنا النبي ال كذب ،أنا
ابن عبد املطلب)()3

وهكذا كان  يشارك عوام الناس يف الصغرية والكبرية ،ويقيض حاجاهتم،
وجييب دعواهتم ،ويسمع شكاواهم ،فعن عبد اهلل بن أبى أوىف قال :كان رسول اهلل 

( )1رواه ابن سعد ،وهذا من مجلة معجزاته  كونه ركب فرسا قطوفا بطيئا فعاد بحرا ال يسابق ،وال جيارى.
( )2رواه أمحد ،وابن ماجه.
( )3رواه ابن أيب شيبة.
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يكثر الذكر ،ويقل اللغو ،ويطيل الصالة ،ويقرص اخلطبة ،وال يأنف ،وال يستكرب أن
يميش مع األرملة واملسكني يقيض هلام حاجتهام(.)1
وعنه قال :كان رسول اهلل  ال يستنكف أن يميش مع الضعيف ،واألرملة،
فيفرغ هلم من حاجاهتم(.)2
وقد استدل عدي بن حاتم هبذا السلوك عىل نبوته  ،فقد روي أنه أتى رسول
اهلل  فإذا عنده امرأة وصبيان ،أو صبي ،فذكر قرهبم من النبي  ،قال :فعرفت أنه
ليس ملك كرسى وقيرص(.)3
وكان  يعود مرىض املسلمني ،وهيتم هبم ،فعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف
أخربه أن مسكينة مرضت ،فأخرب رسول اهلل  بمرضها ،وكان رسول اهلل  يعود
املساكني ،ويسأل عنهم(.)4
وكان  جييب أي دعوة ال هيمه ما كانت ،وال ممن كانت ،فعن ابن عباس قال:
إن كان الرجل من أهل العوايل ليدعو رسول اهلل  نصف الليل عىل خبز الشعري
فيجيبه(.)5
بل كان  ال يفرق يف إجابة الدعوة بني مسلم وكافر ،فعن أنس أن هيوديا دعا

( )1رواه الدارمي.
( )2رواه اخلرائطي.
( )3رواه البخاري يف األدب ،وروي عبد بن محيد عن عدي بن حاتم قال :أتينا رسول اهلل  ،وهو جالس يف املسجد
فقال القوم :هذا عدي ،وجئت بغري أمان وال كتاب ،فلام دفعت إليه أخذ بيدي ،وقد كان قال قبل ذلك :إين ألرجو أن
جيعل اهلل يده يف يدي قال :فقام معي فلقيته امرأة وصبي معها فقاال :لنا إليك حاجة ،فقام معهام ،حتى قَض حاجتهام.
( )4رواه أبو ذر اهلروي يف دالئله.
( )5رواه الطرباين ،ورواه مسدد مرسال برجال ثقات.
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رسول اهلل  إىل خبز شعري وإهالة سنخة فأجابه(.)1
هذه هي سنة رسول اهلل  . .وهي التي أثنى اهلل تعاىل عليها يف كتابه ،ودعانا
هلل لن َْت َهل ُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا غَل َ
يظ ا ْل َق ْلب َال ْن َف ُّضوا
إىل االستنان هبا ،فقالَ ﴿ :فب َام َر ْمح ٍَة م َن ا ه
استَغْف ْر َهل ُ ْم َو َشاو ْر ُه ْم يف ْ َ
ت َفت ََوك ْهل ع ََىل اهلله إ هن
م ْن َح ْول َك َفاع ُ
األ ْمر َفإ َذا عَزَ ْم َ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
ب املُْت ََوكِّلنيَ ﴾ [آل عمران]159 :
اهللهَ ُحي ُّ
أما سنة الطواغيت واجلبابرة التي ذكرها لك ذلك الصاحب ،فقد عرب اهلل تعاىل
عنها بتلك النامذج التي نقلها من أولئك الظلمة املتكربين الذين أنفوا من أن يصحبوا
الرسل خشي ة من أن يتساووا مع العبيد واإلماء واملستضعفني ،فقالَ ﴿ :وإ َذا ق َيل َهل ُ ْم
الس َف َها ُء َو َلك ْن َال َي ْع َل ُم َ
ون
آمنُوا ك ََام آ َم َن الن ُ
الس َف َها ُء َأ َال إ ههنُ ْم ُه ُم ُّ
هاس َقا ُلوا َأ ُنؤْ م ُن ك ََام آ َم َن ُّ
﴾ [البقرة]13 :

( )1رواه أمحد وابن سعد وابن شيبة.
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ال هتجر كلامت ربك
أهيا الرفيق ال عزيز ..أنا أقدر كثريا شغفك بمطالعة الكتب ،واهتاممك بكل ما
تصدره املطابع ودور النرش منها ..وتتبعك لكل جديد ،وتنقيبك عن كل قديم ،فكل
ذلك مما يوسع آفاقك ،وجيعل من عقلك عقوال كثرية.
لكني أعتب عليك فقط تقصريك يف مطالعة كلامت ربك وتدبرها وحماولة
استكشاف احلقائق املخزونة بني طيات حروفها ..فتلك الكلامت املقدسة ال يمكن أن
تقارن هبا أي كلامت..
وكيف يقارن كتاب ألفه أرسطو أو أفالطون أو نيتشة أو انشتاين بكتاب أماله
اهلل تعاىل عىل خلقه ،بني هلم فيه أرسار الوجود ،وحقائق الكون ،ومصريه ،ومصريهم،
وذكر فيه من األرسار ما ال ي مكن ألي عقل يف الدنيا أن يصل إليه ..بل ال يمكن ألي
من هبا عىل عباده.
عقل يف الكون مجيعا أن يعرفه لوال كلامت اهلل املقدسة التي ّ
أال ترى أنك بذلك اجلفاء الذي متارسه مع كلامت ربك ،تقع يف اجلحود ،حيث
تأتيك الرسائل من كل اجلهات ،فتقرأها ،وتستوعبها ،وتتدبرها ،وهتتم هبا ،بينام تأتيك
رسالة ربك ،فال تكاد تبايل هبا ،أو تراعي تلك املعاين العظيمة التي حوهتا.
لقد ورد يف بعض اآلثار أن اهلل تعاىل خاطب عباده املقرصين مع كلامته قائال:
(عبدي أ ّما تستحيي منّي يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت يف الطريق متيش فتعدل
عن الطريق وتقعد ألجله وتقرأه وتتد ّبره حرفا حرفا حتّى ال يفوتك منه يشء ،وهذا
كررت عليك فيه لتتأ ّمل
كتايب أنزلته إليك انظر كم وصلت لك فيه من القول؟ وكم ّ
ثم أنت معرض عنه ،أ فكنت أهون عليك من بعض إخوانك يا عبدي،
طوله وعرضه؟ ّ
بكل وجهك وتصغي إىل حديثه ّ
يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه ّ
بكل قلبك ،فإن
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كف وها أنا ذا مقبل عليك
تك ّلم متك ّلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن ّ
وحمدّ ث لك وأنت معرض بقلبك عنّي ،فجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك)()1

وهكذا أنت أهيا الرفيق العزيز ..فالتقصري مع الكتاب تقصري مع مؤلفه ..وأنا
أراك تعدد أسامء املؤلفني ..وأسامء املؤلفات التي قرأهتا هلم ..وجتعل اهتاممك هبا
بحسب اهتاممك بمنازل مؤلفيها ..فهل هناك منزلة أعظم من اهلل ..الذي كل يشء منه،
وبه ،وإليه؟
أعلم ما ستقول يل ..فأنت قرأت القرآن الكريم مرات عديدة ،وحفظت الكثري
من سوره ..وأنت ترى أن ذلك كاف ..وذلك غري صحيح ..فكلامت اهلل ال حدود هلا..
فهي كاملاء الذي ال يمكنك أن تستغني عنه ..بل هي كاهلواء الذي ختتنق إن منعت
نفسك منه.
هاس
لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك عن كتابه ،واعتربه شفاء لكل داء ،فقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
مح ٌة ل ْل ُمؤْ مننيَ ﴾ [يونس:
الصدُ ور َو ُهدً ى َو َر ْ َ
َقدْ َجا َء ْت ُك ْم َم ْوع َظ ٌة م ْن َر ِّب ُك ْم َوش َفا ٌء ملَا يف ُّ
]57
واعتربه النور الذي ال يمكن ألحد أن يرى احلياة عىل حقيقتها من دون
هاس َقدْ َجا َء ُك ْم ُب ْر َه ٌ
ورا
االستضاءة به ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ان م ْن َر ِّب ُك ْم َو َأنْزَ ْلنَا إ َل ْي ُك ْم ُن ً
ُمبينًا (َ )174ف َأ هما ا هلذي َن آ َمنُوا باهلله َوا ْعت ََص ُموا به َف َس ُيدْ خ ُل ُه ْم يف َر ْمح ٍَة م ْن ُه َو َف ْض ٍل َو َ ْهيدهي ْم
رصا ًطا ُم ْستَق ًيام ([ ﴾)175النساء]175 ،174 :
إ َليْه َ
وهكذا ،فا لقرآن الكريم هو املعراج الذي ترتقي به أرواحنا يف سلم الكامل ،وال
يمكن لروح أن تعرج دون أن متسك به ،وتتمسك به ،ويف احلديث قال رسول اهلل :

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص.219 :
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يقال لقارئ القرآن :اقرأ ورتل وارتق كام كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية
كنت تقرؤها)()1

ورس ذلك أن كل قراءة جديدة تعطيك معاين جديدة ،وأرسارا جديدة ،مل تكن
لتفهمها لو اقترصت عىل قراءتك األوىل ،مثل الدواء الذي ال يمكن أن يقوم بدوره يف
جسدك ،ما مل يتنزل عليه كل حني ،ويرسي بني الدماء ما دامت الدماء حمتاجة إليه.
وهكذا الروح مع كلامت رهبا ..فهي املاء الذي ترشبه ،واهلواء الذي تتنفسه،
والدواء الذي تقيض به عىل كل اآلفات ،والسلم الذي تصعد به أعىل الدرجات ..وقد
ورد يف احلديث قوله  ( :القرآن هدى من الضالل ،وتبيان من العمى ،واستقالة من
العثرة ،ونور من الظلمة ،وضياء من األجداث ،وعصمة من اهللكة ،ورشد من الغواية،
وبيان من الفتن ،وبالغ من الدنيا إىل اآلخرة ،وفيه كامل دينكم ،وما عدل أحد عن
إال إىل النار)()2
القرآن ّ

وهلذا كان الرسول  وورثته الكرام ال يوصون بيشء كام يوصون بالقرآن
الكريم ،ألهنم يعلمون أن من قرأه بصدق وإخالص ،وعاش يف بحار كلامته املقدسة،
سيتطهر ال حمالة ..بل سيس مو يف اآلفاق العليا حتى ينال رضوان اهلل الذي ال يناله إال
الطاهرون الصادقون املقدسون.
ثم رأى ّ
أن أحدا أويت أفضل
ففي احلديث قال رسول اهلل ( :من قرأ القرآنّ ،
ممّا أويت فقد استصغر ما ع ّظمه اهللّ)( ،)3وقالّ :
(إن أهل القرآن يف أعىل درجة من
اآلدم ّيني ما خال النب ّيني واملرسلني ،فال تستضعفوا أهل القرآن حقوقهمّ ،
فإن هلم من اهللّ

( )1الرتمذي ( )2914وأبو داود ()1464
( )2الكايف.600/2 ،
( )3رواه الطرباين والكليني يف الكايف.
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العزيز اجلبّار ملكانا عليّا)( ، )1وقال( :ما من شفيع أفضل منزلة عند اهللّ يوم القيامة من
نبي وال ملك وال غريه)( ،)2وقال( :خريكم من تع ّلم القرآن وع ّلمه)(،)3
القرآن ،ال ّ
وخاصته)( ،)4وقالّ :
(إن القلوب تصدأ كام يصدأ احلديد،
وقال( :أهل القرآن أهل اهللّ
ّ
فقيل :يا رسول اهللّ وما جالؤها؟ فقال :تالوة القرآن وذكر املوت)()5

وقال مبينا الفضل العظيم الذي يناله قراء القرآن احلريصني عليه املتأدبني بآدابه:
(إذا التبست عليكم الفتن كقطع ال ّليل املظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مش ّفع ،وما حل
مصدّ ق ،من جعله أمامه قاده إىل اجلنّة ،ومن جعله خلفه ساقه إىل النار ،وهو الدّ ليل
ّ
يدل عىل خري سبيل ،وهو كتاب فيه تفصيل ،وبيان وحتصيل ،وهو الفصل ليس باهلزل،
وله ظهر وب طن ،فظاهره حكم وباطنه علم ،ظاهره أنيق وباطنه عميق ،له ختوم وعىل
ختومه ختوم ،ال حتىص عجائبه ،وال تبىل غرائبه ،فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة ،ودليل
عىل املعرفة)()6

وهكذا تكلم تلميذ رسول اهلل  األكرب ،ووارثه األعظم ،من أويت مفاتيح باب
(ثم أنزل عليه الكتاب نورا ال تطفؤ
احلكمة اإلمام عيل ،فقد قال يف بعض وصاياهّ :
مصابيحه ،ورساجا ال خيبو تو ّقده ،وبحرا ال يدرك قعره ،ومنهاجا ال ّ
يضل هنجه،
وشعاعا ال يظلم نوره ،وفرقانا ال خيمد برهانه ،وبنيانا ال هتدم أركانه ،وشفاء ال ختشى

( )1الكايف ،ج  2ص .603
( )2قال العراقي :رواه عبد امللك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسال ،وللطرباين من كالم ابن مسعود (القرآن
شافع مشفع) وملسلم من كالم أيب امامة (اقرءوا القرآن فإنه جييء يوم القيامة شفيعا لصاحبه)
( )3البخاري ج  6ص  ،236والدارمي ج  2ص .437
( )4ابن ماجه رقم  ،215و احلاكم يف املستدرك ج  1ص .556
( )5البغوي يف مشكاة املصابيح ص  189عن البيهقي.
( )6الكايف ،ج  2ص .598
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أسقامه ،وعزّ ا ال هتزم أنصاره ،وح ّقا ال ختذل أعوانه ،فهو معدن اإليامن وبحبوحته،
احلق
وأثايف اإلسالم وبنيانه ،وأودية ّ
وينابيع العلم وبحوره ،ورياض العدل وغدرانه،
ّ
وغيطانه ،وبحر ال ينزفه املستنزفون ،وعيون ال ينضبها املاحتون ،ومناهل ال يغيضها
الواردون ،ومنازل ال ّ
يضل هنجها املسافرون ،وأعالم ال يعمى عنها السائرون ،وآكام
ال جيوز عنها القاصدون ،جعله اهللّ تعاىل ر ّيا لعطش العلامء ،وربيعا ممرعا لقلوب
وحماج لطرق الصلحاء ،ودواء ليس بعده داء ،ونورا ليس معه ظلمة ،وحبال
الفقهاء،
ّ
وثيقا عروته ،ومعقال منيعا ذروته ،وعزّ ا ملن ّ
ائتم به،
تواله ،وسلام ملن دخله وهدى ملن ّ
حاج به،
وعذرا ملن انتحله ،وبرهانا ملن تك ّلم به ،وشاهدا ملن خاصم به وفلجا ملن ّ
توسم ،وجنّة ملن استألم ،وعلام ملن وعى،
وحامال ملن محله ،ومطيّة ملن أعمله ،وآية ملن ّ
وحديثا ملن روى ،وحكام ملن قَض)(.)1
وعىل دربه قال اإلمام السجاد مرغبا يف اإلدمان عىل قراءة القرآن( :آيات القرآن
خزائن العلم فك ّلام فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها)()2

وقال( :لو مات من بني املرشق واملغرب ملا استوحشت بعد أن يكون القرآن
السالم إذا قرأ ﴿ َمالك َي ْوم الدِّ ين﴾
معي) ،وقد روي أنه قرأ قوله تعاىل ،:وكان عليه ّ
[الفاحتة ،]4 :وبقي يكررها حتّى كاد يموت)()3

ّ

احلال املرحتل ،فقيل له :وما ّ
أي األعامل أفضل؟ فقالّ :
احلال
و روي أنه سئلّ :
بأوله ارحتل يف آخره)()4
املرحتل؟ قال( :فتح القرآن وختمه ،ك ّلام جاء ّ

( )1هنج البالغة ،خطبة .196
( )2الكايف ،ج  2ص .609
( )3الكايف ،ج  2ص .602
( )4الكايف ،ج  2ص .605
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وهكذا نطق كل احلكامء ،وأوىص كل الورثة ،فعليك بوصيتهم ،ومتسك باحلبل
الذي دلوك عليه ،وسرت ى أن شياطني اإلنس واجلن ستحاول أن تبعدك عنه ،وستزين
كل يشء لترصفك عن حقائقه اجلميلة ..لتضلك عن سبيل اهلل ،فإياك وااللتفات إليها..
واصرب مع كالم ربك ،لينقلك اهلل من حال املجاهدة إىل حال املكافأة ،وحني سيصبح
القرآن مثل اهلواء الذي تتنفسه ،والذي ال تستطيع أن تستغني عنه.
وقد قال بعض احلكامء يذكر جتربته مع القرآن الكريم( :كابدت القرآن عرشين
سنة ،وتن ّعمت به عرشين سنة)
كأين أسمعه من
وقال آخر( :كنت أقرأ القرآن فال أجد له حالوة حتّى تلوته ّ
كأين أسمعه من
ثم رفعت إىل مقام فوقه فكنت أتلوه ّ
رسول اهللّ  يتلوه عىل أصحابهّ ،
ثم جاء اهللّ تعاىل بمنزلة أخرى فأنا اآلن
السالم يلقيه عىل رسول اهللّ ّ ،
جربئيل عليه ّ
أسمعه من املتك ّلم به فعندها وجدت له ّ
لذة ونعيام ال أصرب عنه)
ألهنا بالطهارة
و قال آخر( :لو طهرت القلوب مل تشبع من قراءة القرآن ،وذلك ّ
ترت ّقى إىل مشاهدة املتك ّلم يف الكالم)
هلل
وصدق هؤالء مجيعا ،فالكالم دليل عىل املتكلم ،وقد قال اإلمام الصادق( :وا ّ
لقد ّ
جتىل اهللّ خللقه يف كالمه ولكن ال يبرصون)
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ال تنصب نفسك قاضيا
أهيا الرفيق العزيز . .لقد رأيتك يف جمالسك ،وأنت متتحن من جيلسون إليك يف
دينهم وعقائدهم ومواقفهم ،فتحكم عليهم بأقسى األحكام بناء عىل ما ذكروه لك من
آراء أو مواقف ..ولو أنك بدل ذلك رحت حتاورهم ،وتناقشهم ،وحتاول أن تتعرف
عىل أرسار ما ذهبوا إليه لكان أفضل لك وهلم؛ فهم ال حيتاجونك قاضيا ،وإنام
حيتاجونك هاديا.
ولو أنك قرأت بروحك وقلبك ما ورد يف القرآن الكريم من وصف الوظائف
التي وكلت إىل رسول اهلل  ، وهو املعصوم املؤيد بالوحي اإلهلي ،واملختار خلطاب
الناس مجيعا ،العتزلت مناصب القضاء التي وهبتها لنفسك ،أو وهبها لك الشيطان
حني صور لك أنك ويص عىل عباد اهلل ..وأنك أنت من يصنفهم بحسب ما متيل عليه
نفسه وهواه ..وأنك بعد ذلك من يدخلهم اجلنة ،أو من يرميهم يف دركات اجلحيم.
لقد قال اهلل تعاىل يصف وظيفة رسول اهلل  ،وأهنا ال تتعدى تبليغ ما أمر
بتبليغهَ ﴿:وإ ْن َما ُنر َين َهك َب ْع َض ا هلذي نَعدُ ُه ْم َأ ْو َنت ََو هفيَن َهك َفإن َهام َع َل ْي َك ا ْلبَ َال ُغ َو َع َليْنَا
ْ
اب﴾ [الرعد]40 :
احل َس ُ
وعلمه ما يقوله ألهل الكتاب الذين جحدوا رسالته عىل الرغم من وجود اسمه
اج َ
ت َو ْجه َي هلله َو َمن ا هتبَ َعن َو ُق ْل ل هلذي َن ُأو ُتوا
وك َف ُق ْل َأ ْس َل ْم ُ
ووصفه يف كتبهمَ ﴿ :فإ ْن َح ُّ
هلل
َاب َو ْاألُ ِّم ِّينيَ َأ َأ ْس َل ْمتُ ْم َفإ ْن َأ ْس َل ُموا َف َقد ْاهتَدَ ْوا َوإ ْن ت ََو هل ْوا َفإن َهام َع َل ْي َك ا ْل َب َال ُغ َوا هُ
ا ْلكت َ
َبص ٌري با ْلع َباد﴾ [آل عمران]20 :
وقال يف سور املائدة ،وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم ،وحني كان
الر ُس َ
اح َذ ُروا َفإ ْن ت ََو هل ْيتُ ْم َفا ْع َل ُموا َأن َهام
ول َو ْ
للسلمني قوة وشوكةَ :
﴿و َأطي ُعوا اهللهَ َو َأطي ُعوا ه
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ع ََىل َر ُسولنَا ا ْل َب َال ُغ املُْبنيُ ﴾ [املائدة]92 :
وقبل ذلك قال تعاىل يف سور النحل املكيةَ ﴿ :فإ ْن ت ََو هل ْوا َفإن َهام عَ َل ْي َك ا ْل َب َال ُغ املُْبنيُ
﴾ [النحل]82 :
وهكذا نجد القرآن الكريم يف مجيع املراحل التي مرت هبا رسالة اإلسالم يدعو
إىل رفع الوصاية عن اخللق يف معتقداهتم ،وإتاحة احلرية هلم للتفكري والبحث والنظر،
ألن العقائد ال يمكن أن تصل إليها العقول والقلوب إال بعد البحث والنظر والتفكري
العميق.
أعلم أنك ستذكر يل أن تلك القلوب والعقول التي تتعامل معها يستحيل أن
تصل إىل احلقيقة ..ولنفرض ذلك ..فهل أنت مكلف بدعوهتم ،أم مكلف هبدايتهم..
لقد قال اهلل تعاىل خماطبا رسوله  ذاكرا له أن اهلداية بيده ،ال بيد أحد من الناس:
ت َو َلك هن اهللهَ َ ْهيدي َم ْن َي َشا ُء َو ُه َو َأ ْع َل ُم باملُْ ْهتَدي َن ﴾ [القصص:
﴿إن َهك َال َ ْهتدي َم ْن َأ ْحبَبْ َ
]56
بل إن القرآن الكريم يصف هبذا الوصف مجيع املؤمنني املتواضعني املستنني بسنة
رسول اهلل  يف كيفية التعامل مع اخللق ،والذين يكتفون بأداء ما عليهم من تكاليف،
ويسألون خللق اهلل اهلداية لسواء السبيل من دون أن يسيئوا األدب يف ذلك ال مع اهلل،
وال مع عباد اهلل ..فقد علمنا اهلل أن نقول للمخالفنيَ ﴿ :ال ُت ْس َأ ُل َ
ون ع هَام َأ ْج َر ْمنَا َو َال ُن ْس َأ ُل
ع هَام َت ْع َم ُلو َن﴾ [سبأ]25 :
ولذلك فإن ما تقع فيه ،ليس حرصا عىل الدين ،وإنام هو مرض من األمراض،
وعقدة من العقد النفسية ،التي جعلتك ختترص احلقائق يف تلك القناعات التي اقتنعت
هبا ،فرصت تطلب من العامل مجيعا أن يفكر بمثل تفكريك ،وينظر بنفس النظارات التي
ترتدهيا.
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لقد أشار اهلل تعاىل يف القرآن الكريم إىل هذه العقدة ..عقدة الوصاية عىل اخللق..
و هي العقدة التي مرض هبا فرعون ،حتى جعلته يدعي األلوهية ..لقد قال تعاىل خمربا
ت َل ُك ْم م ْن إ َل ٍه َغ ْريي﴾ [القصص]38 :
عنه ،وعن مقولتهَ ﴿ :ما عَل ْم ُ
هذه مقولة فرعون ،وهي ال ختتلف كثريا عن املقوالت التي ترددها كل حني..
فأنت أيضا تقول ( :ما علمت لكم من إله غري اإلله الذي أعتقد به ..فمن خالف رؤيتي
فقد خالف احلق املطلق)
ولذلك أوصيك أهيا الرفيق العزيز أن تتواضع لربك ،وأن تعلم أنك عبد هلل،
وأن وظيفتك يف هذه احلياة أن تتعرف عىل اهلل ،وأن تسلك السبيل إليه ،حتى تنال
القرب منه ،ورضوانه ..أما خلق اهلل ،فتعامل معهم بام يقتضيه السالم واملحبة والرمحة..
ثم ترتكهم بعد ذلك هلل ربك ورهبم ..فهو الديان الوحيد الذي يدينهم ،والقايض
الوحيد الذي حيكم عليهم.
فأنت ـ أهيا الرفيق العزيز ـ لست عليهم بمسيطر ،وال عليهم بويص ،وال عنهم
بمسؤول ..فمن شاء منهم فليؤمن ،ومن شاء فليكفر ..ومن شاء فليتصوف ،ومن شاء
فليتزندق ..ومن شاء أن يكون أشعريا أو ماتريديا أومعتزليا أو سلفيا أو شيعيا أو
إباضيا  ..فله ذلك ..بل له أن يصري ملحدا أو علامنيا أو ليرباليا ..أو ما شاء له عقله من
املذاهب واألفكار..
ودورك أهيا الرفيق العزيز يف هذا اجلو املشحون باألفكار املتناقضة أن تؤدي
دورك بكل هدوء وأدب ،وأن تعلم يف نفس الوقت أن اهلل هو املهيمن عىل عامل األفكار..
وهو الذي يريب عباده بعد ذلك يف حركة تكاملية توصلهم يف األخري إىل احلقيقة التي
يريدها هو ،ال التي تريدها أنت..
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ال تسمهم علامء ..فهم قطاع طرق
أهيا الرفيق العزيز . .هل حتسب أن كل أولئك الذين تتحدث عنهم بإعجاب
شديد علامء؟ ..وهل يمكن للعامل أن يكون له كل ذلك احلرص عىل الدنيا ،وكل ذلك
الوقوف عىل أبواب األمراء؟ ..وهل يمكن للعامل أن يتتبع الفتن ،ال إلمخادها ،وإنام
إلشعاهلا ،وإضافة املزيد من احلرائق إليها؟
أعلم أنك سترصخ يف وجهي مثلام يرصخ أولئك املفتونون هبم ،وبتالعبهم
باأللفاظ ،واحتياهلم عىل العقول ،واستخدامهم لكلامت رهبم املقدسة وشاحا يغطون
به جرائمهم ،وطالء يسرتون به قبحهم ،وعطرا يسرتون به نتنهم.
لكني لن أرد عليك بنفيس ،أو بكلاميت ،فهي أدنى من أن يكون هلا معنى ،ولكني
أذكرك بقوله ( :ألنا من غري الدّ ّجال أخوف عليكم من الدّ ّجال) فقيل :وما ذلك؟
فقال( :من األئمة املض ّلني)()1

ّ

بل أذكرك بقوله تعاىل عن أولئك العلامء من أهل الكتاب الذين يضلون الناس،
ويتاجرون بالدين ،ويتالعبون بالفتاوىَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َمنُوا إ هن كَث ًريا م َن ْاألَ ْحبَار
ون َأ ْم َو َال النهاس با ْلبَاطل َو َي ُصدُّ َ
الر ْهبَان َليَ ْأ ُك ُل َ
ون َع ْن َسبيل اهلله﴾ [التوبة]34 :؛ فهذه
َو ُّ
اآليات كام تنطبق عىل أحبار ورهبان أهل الكتاب تنطبق عىل أحبار ورهبان هذه األمة.
لقد أخرب رسول اهلل  عن ذلك ،فقال( :لتتّبع ّن سنن من كان قبلكم شربا
ضب تبعتموهم) .قلنا :يا رسول اهلل ،اليهود
شربا ،وذراعا ذراعا حتّى لو دخلوا جحر ّ
والنّصارى؟ .قال( :فمن؟))()2

( )1رواه أمحد.
( )2البخاري -الفتح )7320( 13
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فهل ترى أن هذه األمة معفو عنها يف هذا اجلانب؟ ..أو أن علامءها أكثر حرمة
من علامء بني إرسائيل؟ ..وكيف عرفت ذلك ،ومن أين لك به ،وقد أخرب رسول اهلل
 أهنم لو دخلوا جحر ضب لدخلناه؟
أعلم ما ستقول يل ..فأنت ستذكر يل بأننا لو طبقنا ذ لك ،فلن يبقى عامل يف األمة..
وأنت تفعل ذلك ..فأنت ترفع بعضهم إىل درجة القديسني ،وتنزل بآخرين إىل درجة
الشياطني ..وأنت لست ملوما يف الرفع واخلفض ،ولكنك ملوم يف أولئك الذين
رفعتهم ،وأولئك الذين خفضتهم.
أنت بفعلك ذلك حولت قطاع الطرق إىل رشطة حتمي الناس ،وحولت الرشطة
إىل قطاع طرق ..ذلك أنك ذهبت إىل كل أولئك العلامء املتواضعني الزاهدين املمتلئني
باحلكمة؛ فرميتهم يف أتون عذابك ،وذهبت إىل أولئك املستكربين املمتئلني غرورا،
والداعني إىل كل ألوان الفتن ،فرميتهم يف جنتك ..وذلك ما سبب فتنا كثرية.
فعامة الناس ال يأخذون دينهم إال عن العلامء ،وهم خيتارون ما خيتار هلم
أمثالك ،فإن دللتموهم عىل اهلداة اهتدوا ،وإن دللتموهم عىل املضلني ضلوا.
ولألسف . .أنت كنت من الذين دعوهم إىل املضلني ..ألنك مل تستند للمعايري
التي وضعها ربك يف وصف العلامء الصاحلني الصادقني..
وأول أوصافهم وأعظمه ا عدم ركوهنم للدنيا وأهلها ،فهم زاهدون فيها ،ويف
أمرائها وملوكها ،ال يبيعون دينهم بيشء ..وال حيكمون إال بام يرون أنه احلق.
ولذلك وصف اهلل تعاىل بعض قطاع الطرق ممن كان عاملا ،ثم حتول إىل لص من
اللصوص بتثاقله للدنيا وأهوائها ،فقالَ ﴿ :وات ُْل َع َليْه ْم َنبَ َأ ا هلذي آ َتيْنَا ُه آ َياتنَا َفان َْس َل َخ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
من َْها َف َأ ْت َب َع ُه ه
َان م َن ا ْلغَاوي َن (َ )175و َل ْو ش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه َهبا َو َلكنه ُه َأ ْخ َلدَ إ َىل
َرت ْك ُه َي ْل َه ْ
ْاألَ ْرض َوا هتبَ َع َه َوا ُه َف َمثَ ُل ُه ك ََمثَل ا ْل َك ْلب إ ْن َحتْم ْل َع َليْه َي ْل َه ْ
ث َذل َك َمثَ ُل
ث َأ ْو ت ْ ُ
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ص َل َع هل ُه ْم َيتَ َفك ُهر َ
ون ﴾ [األعراف،175 :
ا ْل َق ْوم ا هلذي َن ك هَذ ُبوا بآ َياتنَا َفا ْق ُصص ا ْل َق َص َ
]176
وهكذا وردت األحاديث الكثرية حتذر من هذا النوع من العلامء ،وتبني أهنم
اخلطر األكرب الذي ي ستعمله الشيطان يف حتريف األديان ،ومنها قوله ( :يكون يف
جهال وعلامء فس اق)()1
آخر الزّ مان ع ّباد ّ

ّ

الرشار رشار العلامء ،وخري
ورش ّ
و قال( :هالك أ ّمتى عامل فاجر وعابد جاهل ّ
اخليار خيار العلامء)()2

وبني صفات هؤالء األدعياء ،فقال( :ال تتع ّلموا العلم لتباهوا به العلامء ولتامروا
به السفهاء ،ولترصفوا به وجوه النّاس إليكم ،فمن فعل ذلك فهو يف النّار)()3

ّ

وجل إىل بعض األنبياء :قل ل ّلذين ّ
ّ
يتفقهون لغري الدّ ين،
وقال( :أوحى اهلل عزّ
ويتع ّلمون لغري العمل ،ويطلبون الدّ نيا بعمل اآلخرة ،يلبسون للنّاس مسوك الكباش
وقلوهبم كقلوب ّ
الصرب ،إ ّياى
أمر من ّ
الذئاب ألسنتهم أحىل من العسل ،وقلوهبم ّ
ن هلم فتنة تذر احلليم حريانا)()4
خيادعون ،ويب يستهزءون :ألفتح ّ

وهكذا صنف رسول اهلل  العلامء من أمته إىل صنفني ،فقال( :علامء هذه األ ّمة
رجالن :رجل آتاه اهلل علام فبذله للناس ومل يأخذ عليه طمعا ومل يشرت به ثمنا ،فذلك
ّ
السامء وحيتان املاء
ودواب األرض والكرام الكاتبون ،يقدم عىل اهلل عزّ
ّ
يصىل عليه طري ّ
ّ
فضن
وجل يوم القيامة سيّدا رشيفا حتّى يرافق املرسلني ،ورجل آتاه اهلل علام يف الدّ نيا
ّ

( )1احلاكم.
( )2الدارمي.
( )3ابن ماجه.
( )4ابن عبد الرب.
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به عىل عباد اهلل وأخذ عليه طمعا واشرتى به ثمنا ،فذلك يأيت يوم القيامة ملجام بلجام
فضن
من نار ينادى مناد عىل رءوس اخلالئق :هذا فالن بن فالن آتاه اهلل علام يف الدّ نيا
ّ
فيعذب حتّى يفرغ من حساب النّاس)()1
به عىل عباده وأخذ به طمعا واشرتى به ثمناّ ،

وأخرب  عن مواصفات العامل الصادق السائر عىل منهاج النبوة ،فقال( :ال
جتلسوا عند ّ
كل عامل ّإال إىل عامل يدعوكم من مخس إىل مخس :من ّ
الش ّك إىل اليقني ،ومن
الرغبة إىل الزّ هد ،ومن الكرب إىل التّواضع ،ومن العداوة إىل
الرياء إىل اإلخالص ،ومن ّ
ّ
النّصيحة)()2

وقد أ خرب اإلمام عيل ـ شاكيا عن ذلك االستخدام املقيت من طرف أئمة اجلور
والضالل هلذا النوع من مدعي العلم ـ فقال( :قطع ظهري رجالن من الدنيا ..رجل
عليم اللسان فاسق ،ورجل جاهل القلب ناسك ،هذا يصد بلسانه عن فسقه ،وهذا
بنسكه عن جهله ،فاتقوا الفاسق من العلامء ،واجلاهل من املتعبدين ،أولئك فتنة كل
فاين سمعت رسول اهلل  يقول :ياعيل ،هالك أمتي عىل يدي كل منافق عليم
مفتونّ ،
اللسان)()3

وقال( :إن يف جهنم رحى تطحن ،أ فال تسألوين ما طحنها؟ فقيل له :وما طحنها
يا أمري املؤمنني؟ قال :العلامء الفجرة ،والقراء الفسقة ،واجلبابرة الظلمة ،والوزراء
اخلونة ،والعرفاء الكذبة) ()4

وقال اإلمام الصادق يف حديث طويل يبني دركات هذا النوع من العلامء يف نار

( )1الطرباين يف األوسط.
( )2أبو نعيم يف احللية.
( )3اخلصال .65 / 296 :
( )4اخلصال .103 / 69 :
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جهنم فقال( :إن من العلامء من حيب أن خيزن علمه ،وال يؤخذ عنه ،فذاك يف الدرك
األول من النار ..ومن العلامء من أذا ُوعظ أنف ،وإذا َوعظ عنف ،فذلك يف الدرك الثاين
من النار ..ومن العلامء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة والرشف ،واليرى له
يف املساكني وضعا ،فذاك يف الدرك الثالث من النار ..ومن العلامء من يذهب يف علمه
مذهب اجلبابرة والسالطني ،فإن ُر هد عليه يشء من قوله ،أو ُق ِّرص يف يشء من أمره
غضب ،فذلك يف الدرك الرابع من النار ..ومن العلامء من يطلب أحاديث اليهود
والنصارى ليغزر هبا علمه ،ويكثر هبا حديثه ،فذاك يف الدرك اخلامس من النار ..ومن
العلامء من يضع نفسه للفتيا ويقول :سلوين ،ولع ّله ال يصيب حرفا واحدا ،واهلل ال حيب
مروة وعقال
املتكلفني ،فذاك يف الدرك السادس من النار ..ومن العلامء من يتخذ علمه ّ
فذاك يف الدرك السابع من النار) ()1

و عىل منهاجهم سار األولياء حمذرين من أولئك الدجاجلة الذين لبسوا مسوح
العلامء ،وراحوا يفرسون الدين بأهوائهم ،وقد كان حييى بن معاذ يقول خماطبا هلم( :يا
أصحاب العلم قصوركم قيرصية  ،وبيوتكم كرسوية وأثوابكم ظاهرية ،وأخفافكم
جالوتية ،ومراكبكم قارونية ،وأوانيكم فرعونية ،ومآثمكم جاهلية ،ومذاهبكم
شيطانية ،فأين الرشيعة املحمدية!)
وقيل لبعضهم :إن الفقهاء خيالفونك ،فقال( :ثكلتك أ ّمك ،وهل رأيت فقيها
بعينك! إنام الفقيه الزاهد يف الدنيا الراغب يف اآلخرة ،البصري بدينه ،املداوم عىل عبادة
الكاف نفسه عن أعراض املسلمني ،العفيف عن أمواهلم ،الناصح جلامعتهم)
ّ
ربه ،الورع
وعىل منهاجهم ينبغي أن يسري كل سائر عىل منهاج النبوة ..فال حرمة لكل من

( )1اخلصال .33 / 352 :
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يشوه الدين ،أو حيرفه ،أو ينرش بدله دين الشيطان وقيمه ..ومن سكت عن ذلك ،فهو
شيطان أخرس.
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ال تبع قلمك
أهيا الرفيق العزيز ..لقد رأيتك قبل أيام مع مدير تلك املجلة املشبوهة ،والتي ال
تعرف غري الشغب ،وإثارة الفتن ،وكنت منسجام معه انسجاما كليا ،ثم ما لبثت حتى
قرأ الناس لك مقاال شتت مجعهم ،وفرق وحدهتم ،ومأل حياهتم بالرصاع.
وليتك راقبت نفسك وأنت تكتبه ،ومل تراقب ما يشتهيه ذلك املدير وغريه،
فنحن مطالبون بأن نزرع السالم ،ال الرصاع ،والوحدة ،ال الفرقة ،واملحبة ،ال البغضاء،
ولذلك كان كل من يدعونا إىل الفتنة شيطانا ،حتى لو لبس ثياب اإلنسان.
وأريد أهيا الرفيق العزيز أن أنبهك إىل أن الشياطني املعارصين ال خيتلفون كثريا
عن الشياطني القدامى ..فقد كان القدامى يضعون األموال يف الرصر ،ثم يسلموهنا
لألمراء وامللوك ليصلوا هبا من يبيعهم قلمه أو حنجرته ..واملعارصون كذلك،
يستعملون نفس األسلوب ..ولكن بطريقة أكثر تطورا.
ولذلك أحذرك من أن تبي ع قلمك هلؤالء ،وكن صادقا مع ربك ..فأنت مل تنزل
هلذه الدنيا لتصب الزيت عىل النار التي يوقدها الشيطان ،وإنام نزلت لتطفئها ..فال جتعل
من قلمك كربيتا ،وال جتعل من مدادك زيتا..
وتذكر جيدا ،وكل حني تلك الكلامت التي قاهلا اجلاحظ ،فقد روي أنه رؤي يف
النوم ،فقيل له :ما فعل اهلل بك؟
وال تكتب بخطك غري يشء ...يرسك يف القيامة أن تراه ()1

بل تذكر ما قاله اهلل تعاىل يف كلامته املقدسة ،فقد قالَ ﴿ :ف َو ْي ٌل ل هلذي َن َي ْكتُبُ َ
ون
َاب ب َأ ْيدهي ْم ُث هم َي ُقو ُل َ
ت
رتوا به َث َمنًا َقل ًيال َف َو ْي ٌل َهل ُ ْم ممها َكتَبَ ْ
ا ْلكت َ
ون َه َذا م ْن عنْد اهلله ليَ ْش َ ُ

( )1إحياء علوم الدين ()509 /4
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َأ ْيدهي ْم َو َو ْي ٌل َهل ُ ْم ممها َيكْسبُ َ
ون﴾ [البقرة]79 :
ورضب املثل عىل ذلك بعامل من علامء من قبلنا من األمم ،فقال﴿ َوات ُْل َع َل ْيه ْم
ان َف َك َ
الشيْ َط ُ
َنبَ َأ ا هلذي آ َتيْنَا ُه آ َياتنَا َفان َْس َل َخ من َْها َف َأ ْتبَ َع ُه ه
ان م َن ا ْلغَاوي َن ﴾ [األعراف]175 :
ثم بني كيف حتول ذلك العامل إىل كلب يلهث وراء كل بريق ،فقالَ ﴿ :و َل ْو ش ْئنَا
َل َر َف ْعنَا ُه َهبا َو َلكنه ُه َأ ْخ َلدَ إ َىل ْاألَ ْرض َوا هت َب َع َه َوا ُه َف َمثَ ُل ُه ك ََمثَل ا ْلكَ ْلب إ ْن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث
ص َل َع هل ُه ْم َيتَ َف هك ُر َ
َرت ْك ُه َي ْل َه ْ
ون﴾
ث َذل َك َمثَ ُل ا ْل َق ْوم ا هلذي َن ك هَذ ُبوا بآ َياتنَا َفا ْق ُصص ا ْل َق َص َ
َأ ْو ت ْ ُ
[األعراف]176 :
وهكذا صاح إشعيا يف بني إرسائيل قائال(:ويل للذين يقضون أقضية الباطل،
وللكتبة الذين يسجلون جورا ليصدوا الضعفاء عن احلكم ويسلبوا حق بائيس شعبي
لتكون األرامل غنيمتهم ،وينهبوا األيتام) [إشعياء]2-1/ 10:
وهكذا حذر رسول اهلل  العلامء من أن خيترصوا وظائفهم يف إرضاء األمراء،
فقال( :من بدا جفا ،ومن اتبع الصيد غفل ،ومن أتى أبواب السلطان افتتن)()1

وقال( :إنه ُيستعمل عليكم ُأمراء ،فتعرفون وتنكرون ،فمن كره فقد برئ ،ومن
أنكر فقد سلم ،ولكن من ريض وتابع) ()2

ّ
وجل ما مل خيالطوا السلطان ،فإذا
وقال( :العلامء أمناء الرسل عىل عباد اهللّ عزّ
فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم) ()3
وقال( :رشار العلامء ا ّلذين يأتون األمراء وخيار األمراء ا ّلذين يأتون العلامء)()4

( )1رواه الطرباين يف الكبري.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه ابن عبد الرب يف العلم كام يف املخترص ص .87
( )4املرجع السابق ،ص .88
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وهكذا نبه علامء هذه األمة وصاحلوها إىل خطر تلك األقالم املأجوره ،فقال
بعضهم ( :إذا رأيتم العامل يغشى األمراء فاحرتزوا منه فإنه لص)
وقال آخر( :ما من يشء أبغض إىل اهلل تعاىل من عامل يزور عامالً)
وقال آخر( :من تعلم القرآن وتفقه يف الدين ثم صحب السلطان متلق ًا إليه
وطمع ًا فيام لديه خاض يف بحر من نار جهنم بعدد خطاه)
وقال آخر( :ما أسمج بالع امل أن يؤتى إىل جملسه فال يوجد فيسئل عنه فيقال هو
عند األمري!)
وقال آخر ( :كنت أسمع أنه يقال إذا رأيتم العامل حيب الدنيا فاهتموه عىل دينكم
حتى جربت ذلك؛ إذ ما دخلت قط عىل هذا السلطان إال وحاسبت نفيس بعد اخلروج
فأرى عليها الدرك وأنتم ترون ما ألقاه به من الغلظة والفظاظة وكثرة املخالفة هلواه
ولوددت أن أنجو من الدخول عليه كفاف ًا مع أين ال أخذ منه شيئ ًا وال أرشب له رشبة
ماء)
وقال آخر ( :علامء زماننا رش من علامء بني إرسائيل خيربون السلطان بالرخص
وبام يوافق هواه ولو أخربوه بالذي عليه وفيه نجاته الستثقلهم وكره دخوهلم عليه وكان
ذلك نجاة هلم عند رهبم)
وقيل آلخر( :لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك) فقال( :ال تعجلوا ..ثلث
يموتون قبل اإلدراك ..وثلث يلزمون أبواب السالطني فهم رش اخللق ..والثلث الباقي
ال يفلح منه إال القليل)
وسئل آخر( :ما بال كرباء زماننا وملوكها ال يقبلون منّا ،وال جيدون للعلم
مقدارا ،وقد كانوا يف سالف الزمان بخالف ذلك؟) فقالّ :
(إن علامء ذلك الزمان كان
يأتيهم امللوك واألكابر وأهل الدنيا فيبذلون هلم دنياهم ،ويلتمسون منهم علمهم،
186

فيبالغون يف دفعهم ور ّد منّتهم عنهم؛ فصغرت الدنيا يف أعني أهلها ،وعظم قدر العلم
عندهم نظرا منهم إىل ّ
أن العلم لو ال جاللته ونفاسته ما آثره هذه الفضالء عىل الدنيا،
ولو ال حقارة الدنيا وانحطاطها ملا تركوها رغبة عنها ،وملّا أقبل علامء زماننا عىل امللوك
وأبناء الدنيا وبذلوا هلم علمهم التامسا لدنياهم عظمت الدنيا يف أعينهم وصغر العلم
لدهيم لعني ما تقدّ م)()1

هذه وصايا احلكامء وكلامهتم ..وإياك أن تفهمها بحروفها ،وتربئ نفسك بسبب
ذلك ..فاألمري قد نسميه مديرا ،وقد نسميه وزيرا ،وقد نسميه خفريا ..والعربة ليست
باألسامء ،وإنام باملسميات ..فارفع قلمك عن املستنقعات ،فأنت مسؤول عن كل حرف
يكتبه ..وقد يدخلك اجلنة ،وقد يرميك يف طبقات اجلحيم.

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص.145 :
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ال تغضب
أهيا الرفيق العزيز ..لقد راجعت كل ما ذكرت يل من األحداث التي وقعت لك
يف فرتة توليك لتلك املسؤولية الضخمة التي ناء هبا ظهرك ..ورأيت أهنا مجيعا ال تعود
ألولئك العامل البسطاء ،وال أولئك األعوان املساكني ..وإنام تعود إليك.
فأنت مل تكن تعالج األمور باحلكمة والروية والتؤدة ،وإنام كنت تنتفخ مثلام
تنتفخ اهلررة ،ثم تنفجر فيهم مجيعا ،فتمألهم بالرعب ،ثم ال تلبث أن تتالعب
بأرزاقهم ،وهتددهم بقطعها أو إيقافها..
وهلذا كان غضبك هو الذي جر عليك كل تلك الويالت ..وهو الذي جلب لك
كل أولئك األعدء ..الذين ما إن الح هلم بصيص من القدرة حتى راحوا يتحولون
مثلك إىل هررة منتفخة تنفجر فيك ،مثلام كنت تنفرج فيهم.
ولو أنك كنت أكثر حكمة ،ومل ترتك لغضبك أن يتحكم فيك ..بل سارعت إىل
ما أعطاك ربك من علم ،فأطفأت به مجر غضبك ،ملا وقع ما وقع.
أنت تذكر يل أن ترصفاهتم كانت مملوءة بالطيش ،وأنا أقرك عىل ذلك ،ولكني ال
أقرك يف أن تتحول ترصفاتك أيضا إىل ترصفات طائشة ،فالطيش ال يعالج بالطيش،
وإنام يعالج باحلكمة.
لعلك سمعت بقصة ذلك الذي بال يف املسجد يف عهد رسول اهلل  ..ال شك
أن ترصفه كان طائ شا ،وكان ال يقل عن ترصفات أولئك العامل واألعوان الذين
شكوت منهم ..لكن النبي  مل يعالج تلك الواقعة بام عاجلت به أمثاهلا ،أو ما هو
دوهنا..
بل عاجلها بمنتهى احلكمة والتؤدة والرفق ،فقد راح أوال إىل أصحابه الذين
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اشتدوا معه ،وغضبوا عليه ،ينتهرهم ،ويدعوهم إىل عدم التعرض له ،بل يمنعهم من
أن يقطعوا عليه بوله ،فقال( :ال ُتزر ُموه)
ثم ما إن انتهت حاله هذه حتى بدأ رسول اهلل  بمعاجلة ما دعاه إىل ذلك ،وهو
جهله ،فراح يعلمه بكل رفق ،وبكل سهولة ،فلم جيد األعرايب إال أن يقول قولته
املشهورة ،التي أضحكت رسول اهلل ( :اللهم ارمحني وحممدً ا ،وال ترحم معنا
أحد ًا)()1

وهي قولة تشري إىل أن ذلك اجللف الغليظ الذي مل يتأدب مع بيت اهلل ،ويف
وجود رسول اهلل  ، قد حتول بسبب ذلك الترصف إىل شخص آخر ،أكثر حمبة ولينا
ورمحة.
وهكذا حدث بعض الصحابة قال :بينا أنا أصيل مع رسول اهلل  إذ عطس
رجل من القوم فقلت :يرمحك اهلل ،فرماين القوم بأبصارهم فقلت( :واثكل أمياه ما
شأنكم تنظرون إيل) ،فجعلوا يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم ،فلام رأيتهم يصمتونني
لكني سكت فلام صىل رسول اهلل  فبأيب هو وأمي ما رأيت معلام قبله وال بعده أحسن
تعليام منه ،فواهلل ما كهرين وال رضبني وال شتمني قال( :إن هذه الصالة ال يصلح فيها
يشء من كالم الناس ،إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن)()2

وقد كان هذا السلوك النبوي داعية لذلك الرجل ،ألن ينطق بتلك الشهادة التي
ال نزال نرددها( :ما رأيت معل ًام قبله وال بعده أحسن تعلي ًام منه ،فواهلل ما كهرين وال
رضبني وال شتمني)
نجراين
وهكذا حدث آخر ،قال :كنت أميش مع رسول اهلل  ،وعليه رداء
ّ
( )1رواه البخاري وغريه..
( )2رواه مسلم..
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يب فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إىل صفحة عنق رسول
غليظ احلاشية ،فأدركه أعرا ّ
حممد مر يل من مال اهلل
ثم قال :يا ّ
الرداء من شدّ ة جبذتهّ ،
اهلل  ،وقد أ ّثرت هبا حاشية ّ
ا ّلذي عندك ،فالتفت إليه رسول اهلل  فضحك ثم أمر له بعطاء)()1

ّ

وهكذا حدث آخر ،قالّ :
فهم به
ّبي  يتقاضاه فأغلظّ ،
إن رجال أتى الن ّ
أصحابه فقال رسول اهلل « :دعوه ّ
ثم قال« :أعطوه سنّا
فإن لصاحب ّ
احلق مقاال»ّ .
مثل سنّه» ،قالوا :يا رسول اهللّ ،إال أمثل من سنّه ،فقال« :أعطوهّ ،
فإن من خريكم
أحسنكم قضاء»()2

هذه هي أخالق رسول اهلل  ..وهي التي أثنى عليها قوله تعاىلَ ﴿ :فب َام َر ْمح ٍَة
ْت َهل ُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا غَل َ
اس َتغْف ْر
يظ ا ْل َق ْلب َال ْن َف ُّضوا م ْن َح ْول َك َفاع ُ
م َن اهلله لن َ
ْف َعن ُْه ْم َو ْ
َهل ُ ْم َو َشاو ْر ُه ْم يف ْ َ
ت َفت ََوك ْهل َ
ب املُْت ََوكِّلنيَ ﴾ [آل عمران:
األ ْمر َفإ َذا عَزَ ْم َ
عَىل اهلله إ هن اهللهَ ُحي ُّ
]159
وأثنى عليها كل من عرف رسول اهلل  ،وأخالقه العالية ،وقد قال أنس بن
مالك يصفه ،قال( :مل يكن النبي  سبابا ،وال فحاشا ،وال لعانا ،كان يقول ألحدنا
عند املعتبة :ما له ،ترب جبينه)()3

فلو أنك ـ أهيا الرفيق العزيز ـ تعاملت معهم هبذه السنة النبوية لكان أمرك معهم
خمتلفا متاما ..وقد ورد يف بعض األحاديث ما يصور آثار التحكم يف الغضب ،وليتك
قرأهتا قبل أن تبدأ عملك يف تلك الوظيفة اخلطرية.

( )1البخاري -الفتح  . )3149( 6ومسلم ( )1057واللفظ له..
( )2البخاري -الفتح  )2306( 4واللفظ له .ومسلم ()1601
( )3رواه أمحد  )12299( 126 /3ويف  )12490( 144 /3والبخاري )6031( 15 /8 :ويف ،)6046( 18 /8
ويف (األدب املفرد) ..430
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للنبي  :ع ّلمني ،فقال( :اذهب ،وال
لقد ورد يف الرواية أن رجال قال
ّ
الرجل :قد اكتفيت بذلك ،فمَض إىل أهله فإذا بني قومه حرب قد قاموا
تغضب)؛ فقال ّ
ثم ذكر قول رسول
ثم قام معهمّ ،
فلام رأى ذلك لبس سالحهّ ،
صفوفا ،ولبسوا السالح؛ ّ
عدو قومه،
ثم جاء يميش إىل القوم ا ّلذين هم ّ
اهللّ ( :ال تغضب) ،فرمى السالحّ ،
فعيل يف مايل أنا
فقال( :يا هؤالء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو رضب ليس فيه أثر ّ
أوفيكموه) ،فقال القوم( :فام كان فهو لكم نحن أوىل بذلك منكم) ،فاصطلح القوم
وذهب الغضب(.)1

أرأيت أهيا الرفيق العزيز كيف استطاع هذا الرجل ـ بفضل وصية رسول اهلل 
ـ أن ينجي قومه من احلرب ،ومن غري أن يرصف دينارا واحدا.
وهلذا مل يكن الغضب هو الدليل عىل قوة الشخصية ،بل الدليل عليها هو
السكون واهلدوء واحلكمة والتؤدة ،وقد سأل رسول اهلل  أصحابه ،فقال( :ما
الرجال) ،فقال ( :ليس ذلك،
تعدّ ون الرصعة فيكم؟) قالوا( :ا ّلذي ال يرصعه ّ
ن ا ّلذي يملك نفسه عند الغضب)()2
ولك ّ

الشديد بالرصعة إنّام ّ
وقال يف حديث آخر( :ليس ّ
الشديد من يملك نفسه عند
الغضب)()3

هذه وصايا رسول اهلل  لك ويل ..ولو أننا التزمنا هبا ،فإننا لن نكف عنا فقط
رش الدنيا وأهلها ،وإنام نكف عنا رشور اآلخرة أيضا ،فمن املحال أن نترصف بغضب،
ثم ال نقع بعدها يف اخلطيئة ،وكيف يكون األمر كذلك ،والشيطان ما نفخ فينا نريان

( )1الكايف باب الغضب ج  2ص  302إىل .306
( )3 ( )2أخرجه مسلم ج  8ص .30
( )4 ( )3أخرجه البخاري ج  8ص  34و رواه الطرباين يف األوسط بسند ضعيف كام يف جممع الزوائد ج  8ص .70
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الغضب إال لنسكن معه نريان جهنم.
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ال تكن محال حطب
أهيا الرفيق العزيز ..أليس من العجيب أن تشتغل محال حطب بعد تلك السنني
الطويلة من التعب يف مجع الكتب ومطالعتها وفهمها ومذاكرهتا مع الطلبة واألساتذة..
هل هذه هنايتك التي تريد أن تلقى هبا ربك؟
لقد رأيتك البارحة يف تلك القناة التلفزيونية التي استضافتك ،حتمل كل أنواع
احلطب اجلزل ،و تصب عليها كل أنواع الوقود ،ثم تقوم بإشعاهلا ..ال بني فردين من
الناس كام يفعل البسطاء منهم ،وإنام بني الطوائف الكربى يف اإلسالم ،لتقطع كل ما
يربط بينها من جسور التواصل ،وحبال املودة.
فرحت تقرأ
والعجب أنك بعد أن قمت بذلك سئلت عن وحدة املسلمنيُ ،
﴿وا ْعتَص ُموا ب َح ْبل اهلله َمجي ًعا َو َال َت َف هر ُقوا َوا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َة اهلله َع َل ْي ُك ْم إ ْذ
عليهم قوله تعاىلَ :
ني ُق ُلوب ُك ْم َف َأ ْصبَ ْحتُ ْم بن ْع َمته إ ْخ َوانًا َو ُكنْتُ ْم ع ََىل َش َفا ُح ْف َر ٍة م َن النهار
ُكنْتُ ْم َأعْدَ ا ًء َف َأ هل َ
ف َب ْ َ
ني اهللهُ َل ُك ْم َآ َياته َل َع هل ُك ْم َ ْهتتَدُ َ
ون﴾ [آل عمران]103 :
َف َأ ْن َق َذ ُك ْم من َْها ك ََذل َك ُي َب ِّ ُ
ثم تعقب عليها بأن الوحدة واجبة ،وأنه ال يمكن للمسلمني أن تكون هلم قوة
من غري أن تكون هلم وحدة ،ثم ذكرت هلم أن الوحدة ال تعني االتفاق يف كل يشء..
فالتنوع أساس من أسس الوحدة ،والتعايش بني املختلفني سمة من سامهتا ..وليتك
كنت تدرك ما تقول ..إذن لكففت عن رمي احلطب وإشعال النريان.
وهكذا سئلت عن النميمة ،فرحت حتذر منها أشد التحذير ،وتقرع الواقعني فيها
﴿و َال ُتط ْع
وتوبخهم وتتوعدهم بالعقاب العظيم ..وقد ذكرت فيام ذكرت قوله تعاىلَ :
از م هش ٍ
ُك هل ح هال ٍ
ف َمه ٍ
اء بنَمي ٍم َمنها ٍع ل ْل َ
خ ْري ُم ْعت ٍَد َأثي ٍم ُعتُ ٍّل َب ْعدَ َذل َك زَ ني ٍم﴾ [القلم:
َ
مه ٍ َ
ني َ ه
]13-10
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ومع أن هذه الصفات مجيعا ال تنطبق عىل أحد كام تنطبق عىل الطائفيني املمتلئني
حقدا وغال ،إال أنك رحت تقرصها عىل ذلك الشاب أو تلك العجوز التي تسعى
بالنميمة بني املرأة وزوجها ،أو بني األب وابنه ،أما ذلك الذي يشعل النار بني ماليني
املسلمني ،فهو معفو عنه عندك ،ألنه يشبه ذلك اللص الكبري الذي استطاع أن يغري
لصوص الدين بأن يسموه ورعا وتقيا ،وأن حيرضوه يف نفس الوقت عىل قطع أيدي
اللصوص الصغار.
احل َطب﴾ [املسد ]4 :يف امرأة
وهكذا رحت تقرص قوله تعاىل َ
﴿وا ْم َر َأ ُت ُه َمحها َل َة ْ َ
واحدة ،هي تلك املرأة التي كانت تشعل احلطب بني رسول اهلل  وقومه ،ثم تعفي
نفسك ،وكل أولئك الذين يثريون الشحناء بني املسلمني من أن يشملهم مفهوم اآلية،
ويكونوا أحد أبرز مصاديقها.
وهكذا رحت تستعرض ما حتفظه من أحاديث رسول اهلل  يف الناممني ،وأهنم
رشار اخلق ،ومما رويت بسندك يف ذلك قوله ( :أال أخربكم برشاركم) قالوا :بىل يا
املشاؤون بالنميمة الباغون للربآء العنت)()1
رسول اهلل ،قال( :املفسدون بني األحبة ه
وقوله ( :من أربى الربا االستطالة يف عرض املسلم بغري حق)()2
وقوله( :ال يدخل اجلنّة نامم)()3

ّ

حق شانه اهللّ يف النار يوم
وقوله( :من أشاع عىل مسلم كلمة ليشينه هبا بغري ّ
القيامة)()4

( )1رواه أمحد ()459/6
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه البخاري ،كام يف الفتح ،6056/ 10 :ومسلم ()105
( )4رواه البيهقي يف الشعب بسند حسن كام يف اجلامع الصغري.
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وقوله( :أ ّيام رجل أشاع عىل رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه هبا يف الدّ نيا كان
ح ّقا عىل اهللّ عزّ

وجل أن يذيبه هبا يوم القيامة يف النار)()1
ّ

ليعذبان ،وما ّ
(إهنام ّ
ثم قال( :بىل،
يعذبان يف كبريّ .
مر عىل قربينّ :
وقوله بعد أن ّ
أما أحدمها فكان يسعى بالنّميمة .وأما اآلخر فكان ال يسترت من بوله)()2

ّ

ّ

وقوله( :جتد من رشار النّاس يوم القيامة عند اهلل ذا الوجهني ا ّلذي يأيت هؤالء
بوجه ،وهؤالء بوجه) ()3

وغريها من األحاديث الكثرية التي ال تنطبق عىل أحد من الناس كام تنطبق عىل
أولئك الذين ال يكتفون بنرش الكراهية بني الفرد والفردين ،وإنام ينرشوهنا يف األمة
مجيعا ،وبني مئات املاليني من الناس..
وقد كنت لألسف أحدهم؛ فأنت مل تسارع إىل اإلصالح بني املؤمنني ،وال ذكر
ما ينرش قيم األخوة بينهم ،وإنام رحت تقتبس من كل شاردة وواردة ما يمألهم
بالكراهية والبغضاء.
ومل تكتف بكل تلك النصوص التي تدينك ،وتدين من يقوم بنفس عملك ،وإنام
رحت تضيف إليها كل ما يف ذاكرتك من روايات عن ذم النميمة واإلفساد بني الناس..
متسكت هب ّن مل تزل
بني ،أوصيك بخالل ،إن ّ
وقد رويت هلم أن لقامن قال البنه( :يا ّ
سيّدا :ابسط خلقك للقريب والبعيد ،وأمسك جهلك عن الكريم وا ّللئيم ،واحفظ
إخوانك ،وصل أقاربك ،وآمنهم من قبول قول ساع ،أو سامع باغ ،يريد فسادك ،ويروم

( )1رواه ابن أيب الدنيا يف الصمت.
( )2رواه البخاري ،كام يف الفتح ،1378/ 3 :ومسلم ()292
( )3رواه البخاري ،كام يف الفتح ،6058/ 10 :ومسلم ()2526
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خداعك ،وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك مل تعبهم ومل يعيبوك)()1

عيل ّ
أن رجال سعى إليه برجل فقال له( :يا هذا،
ورويت هلم بسندك عن اإلمام ّ
عام قلت ،فإن كنت صادقا مقتناك .وإن كنت كاذبا عاقبناك ،وإن شئت أن
نحن نسأل ّ
نقيلك أقلناك) فقال( :أقلني يا أمري املؤمنني)()2

وأنه قال( :رشاركم ّ
املفرقون بني األح ّبة املبتغون للربآء
املشاءون بالنميمة ّ
املعايب)()3
و عن اإلمام الباقر أنه قال( :اجلنّة حمرمة عىل املغتابني واملشاءين بالنميمة)()4

ّ

وعن بعض احلكامء أنه زاره بعض إخوانه ،وأخربه بخرب عن غريه ،فقال له
احلكيم( :قد أبطأت عن الزّ يارة وأتيتني بثالث جنايات بغّضت إ ّيل أخي وشغلت قلبي
واهتمت نفسك األمينة)
الفارغّ ،
مرات فام أجيب
ثم ذكرت هلم أن قحطا أصاب بني إرسائيل ،فاستسقى موسى ّ
أرص عىل النميمة،
فأوحى اهللّ تعاىل إليه ّأين ال أستجيب لك وملن معك وفيكم ّنامم قد ّ
رب من هو حتّى نخرجه من بيننا؟ فقال :يا موسى أهناكم عن النميمة
فقال موسى :يا ّ
وأكون ّنامما فتابوا بأمجعهم فسقوا.
ثم قصصت عليهم قصة ذلك الرجل الذي باع عبدا ،وقال للمشرتي :ما فيه
ثم قال
عيب ّإال النميمة ،فقال املشرتي :قد رضيت ،فاشرتاه ،فمكث الغالم أ ّياماّ ،
لزوجة موالهّ :
يترسى عليك ،وأنا أسحره لك يف شعره
إن زوجك ال حيبّك وهو يريد أن ّ

( )1إحياء علوم الدين)167 /3( ،
( )2رواه املفيد يف االختصاص ،ص .142
( )3الكايف ج  2ص .369
( )4املرجع السابق ،ج  2ص .369
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فقالت :كيف أقدر عىل أخذ شعره؟ فقال :إذا نام فخذي املوسى واحلقي من قفاه عند
ثم قال للزّ وجّ :
إن امرأتك ّاختذت خليال
نومه شعرات حتّى أسحره عليها فيح ّبكّ ،
وتريد أن تقتلك فتناوم هلا حتّى تعرف ذلك ،فتناوم فجاءته املرأة باملوسى فظ ّن ّأهنا يقتله
فقام فقتلها ،فجاء أهلها وقتلوا الزّ وج فوقع القتال بني القبيلتني وطال األمر بينهم(.)1
فلام قدم عليه
ورويت هلم أن رجال اتبع حكيام سبعامئة فراسخ يف سبع كلامت ّ
(إين جئتك ل ّلذي آتاك اهللّ من العلم فأخربين عن السامء وما أثقل منها ،وعن
قالّ :
أحر منها ،وعن
األرض وما أوسع منها ،وعن احلجر وما أقسى منه ،وعن النّار وما ّ
الزمهرير وما أبرد منه ،وعن البحر وما أغنى منه ،وعن اليتيم وما ّ
أذل منه؟) ،فأجابه
واحلق أوسع من األرض ،والقلب
ّ
بقوله( :البهتان عىل الربيء أثقل من الساموات،
أحر من النّار ،واحلاجة إىل القريب إذا مل تنجح
القانع أغنى من البحر ،واحلرص واحلسد ّ
أذل من اليتيم)()2
أبرد من الزّ مهرير ،وقلب الكافر أقسى من احلجر ،والنامم إذا بان أمره ّ

ّ

وهكذا مل ترتك شيئا مما ذكره املفرسون واملحدثون يف ذم النميمة إال ذكرتك..
ولكنك مل تنتبه إىل أنك ويف ذلك املجلس كنت تقوم بأبشع أنواع النميمة ،وهي النميمة
التي ال تشمل األفراد ،وإنام تشمل الطوائف والشعوب.
وهكذا عندما سئلت عن القطيعة بني املسلمني واآلثام املرتبطة هبا ،رحت تقرأ
﴿وا هلذي َن ُيؤْ ُذ َ
احت ََم ُلوا
ون املُْؤْ مننيَ َواملُْؤْ منَات بغ َْري َما ا ْكت ََسبُوا َف َقد ْ
عليهم قوله تعاىلَ :
ُ ْهبتَانًا َوإ ْث ًام ُمبينًا﴾ [األحزاب]58 :
ثم تفرسها بأن املراد منها وجود الدفاع عن أعراض املسلمني ،وتكذيب من
يكذب عليهم لينرش الفرقة بينهم.
( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،5ص.280 :
( )2املرجع السابق ،ج ،5ص.277 :
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(دب إليكم داء األمم :احلسد والبغضاء ،هي احلالقة،
ثم رويت هلم قوله  :ه
ال أقول :حتلق الشعر ،ولكن حتلق الدين ،والذي نفيس بيده! ال تدخلوا اجلنة حتى
تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى حتابوا ،أف ال أنبئكم بام يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السالم بينكم)()1

ثم ذكرت هلم أن أفضل األعامل الصاحلة السعي يف الصلح بني املسلمني ،ومما
رويت هلم يف ذلك قوله ( : أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة)
قالوا :بىل يا رسول اهلل! قال( :إصالح ذات البني ،وفساد ذات البني هي احلالقة)(،)2
أي :التي حتلق الدين.
ورويت هلم ما ورد من أحاديث يف بيان األجر العظيم الذي يناله من يذب عن
أعراض املسلمني ،ويكذب االفرتاءات التي تفرتى عليهم ،ومنها قوله ( :من رد عن
عرض أخيه رد اهلل عن وجهه النار يوم القيامة)()3

وقال ( :من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا عىل اهلل أن يعتقه من
النار)()4

ثم سئلت بعدها عن حكم الذي يغتاب يف جملسه الناس ،فرويت هلم قوله :
(من اغتيب عنده أخوه املسلم فلم ينرصه وهو يستطيع نرصه أدركه إثمه يف الدنيا
واآلخرة) ( ،)5وقوله (من أذل عنده مؤمن فلم ينرصه وهو يقدر عىل أن ينرصه أذله اهلل
عىل رءوس اخلالئق يوم القيامة) ()6

( )1رواه الرتمذي ()2510
( )2رواه أبو داود ()4919
( )3رواه الرتمذى.
( )4رواه أمحد.
( )5رواه أبو الشيخ يف التوبيخ.
( )6رواه أمحد.
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لكنك بعد ذلك كله سئلت عن تلك الطائفة من طوائف املسلمني ،فرحت تفرغ
كل ما يف جعبتك من أحقاد عليها ،وتستعمل كل وسائل التحريض والتحريش ،وتدعو
إىل مقاومتها بكل الوسائل  ،وتكذب عليها بكل ألوان الكذب ..ثم تضع ما يف صدرك
من حطب ووقود وتشعل النار فيها ،ويف كل النصوص املقدسة وغري املقدسة التي
رويتها.
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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب أن يبني الكثري من النواحي الواقعية املرتبطة بالتعاليم الرتبوية
الوادرة يف النصوص املقدسة ،ذلك أن الكثري منا لألسف يرددها من غري فهم ألعامقها
ومعانيها البعيدة التي تشمل احلياة مجيعا.
وقد كان الرتكيز فيه عىل اخلصال التي هنى عنها الرشع ،إما هنيا رصحيا ،أو
باإلشارة ،ألن التقوى والورع ال يمكن أن يتحققا من دون ترك املنهيات ،ومراعاة
حدود اهلل ،ولذلك سميته [ال تفعل]
وذلك ال يعني اقتصاره عىل املنهيات ..وإنام يشمل املأمورات أيضا ..فرتك كل
منهي عنه يستلزم استبداله باملأمور به ..وهلذا ذكرنا البدائل الرشعية لكل ما هنى اهلل عنه
من سلوكات ومواقف.
وقد حاولنا أن نذكر يف وصايا هذا الكتاب كل ما يرتبط بحياة املسلم من جوانب
أخالقية وروحية ودعوية  ..وهي تشمل نواحي احلياة مجيعا.
وقد صغناه بصياغة بسيطة عىل شكل وصايا يوجهها الكاتب لرفيق عزيز عليه،
يراه كل حني يقع يف خطأ من األخطاء ،فيرسع وينبهه إىل اجتنابه ،ويستعمل لذلك كل
وسائل الرتغيب والرتهيب.
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